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KS § 41 Dnr KS/2021:69-003

Klimat- och energiplan för Strängnäs kommun

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. anta Klimat- och energiplan för Strängnäs kommun, daterad 2020-12-10,

2. anta Strategisk miljöbedömning av Strängnäs klimat- och energiplan, 
daterad, 2020-06-04 rev. 2020-12-10.

3. Det särskilda uppdraget som lämnats till Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden avseende ”Planering för att möjliggöra att kommunen har 
fossilfria transporter 2030 och nått klimatneutralitet 2040” bedöms som 
slutfört.

Yrkanden
Magnus Brandel (S), Magnus Stuart (M), Kenneth Larsson (M) Maria Nerby (C), 
Catharina De Geer (KD) och Angela Andersson (S) yrkar bifall till liggande 
förslag.

Björn Karlsson (SD) och Linda Hefvelin (SD) med instämmande av John Östlund 
(KD) och Catharina De Geer (KD) yrkar på ett tillägg enligt följande: Att man på 
sida 132 i dokumentet ”Klimat- och energiplan för Strängnäs kommun” helt tar 
bort punkt 2.2 ”Mer växtbaserat på tallriken”.

Kenneth Larsson (M) och David Aronsson (V) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer avslag mot bifall gällande Björn Karlssons (SD) m.fl. 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Ordföranden finner därefter att det bara finns ett förslag till beslut och att detta 
blir kommunstyrelsens beslut.

Reservationer
Björn Karlsson (SD) och Linda Hefvelin (SD) reserverar sig mot beslutet att avslå 
deras tilläggsyrkande.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till klimat- och energiplan för Strängnäs kommun har tagits fram som 
svar på det särskilda uppdrag som ställdes till Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden, i Flerårsplan Strängnäs kommun 2019-2021, där uppdraget gällde 
planering för att möjliggöra att kommunen har fossilfria transporter 2030 och 
nått klimatneutralitet 2040.
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Klimat- och energiplanen ska även fylla funktionen av kommunens energiplan 
som kommunen genom lag (1977:439) om kommunal energiplanering är skyldig 
att upprätta. Den strategiska miljöbedömningen, som bifogas ärendet, krävs med 
anledning av detta. Ett första utkast av den strategiska miljöbedömningen kunde 
upprättats efter tre veckors samråd med länsstyrelsen under slutet av april, där 
omfattning och innehåll i den strategiska miljöbedömningen definierades.

Förslaget till klimat- och energiplan har beretts av förvaltningen, med 
konsultstöd fram till sommaren 2020, och genom workshops riktade till 
kommunorganisationen och de kommunala bolagen samt en separat workshop 
riktad till allmänheten under 2019. Förvaltningens arbetsgrupp, vilken bestått av 
representanter från ekonomiavdelning, kommunikationsavdelning, kansli-
avdelning, kulturkontor, samhällsbyggnadskontor, socialkontor, teknik- och 
servicekontor, utbildningskontor, SFAB och SEVAB, för området har fått 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget inför framtagandet av en 
remissversion. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade i april 2020 att 
skicka en remissversion av planen på remiss internt och externt och att 
remissvaren skulle inkomma till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast 
den 30 juni 2020. 

Under remissperioden har ett 20-tal aktörer visat intresse i frågan och avgett sina 
remissvar. Ett fåtal aktörer förmedlade att svarstiden var för kort för att de skulle 
kunna avge sitt remissvar. Ett fåtal externa aktörer begärde och beviljades 
förlängd svarstid. Svar har inkommit från såväl externa som interna aktörer, där 
exempelvis privatpersoner, föreningar och andra intresseorganisationer samt 
statliga förvaltningsmyndigheter kan nämnas utöver de remissvar som inkommit 
internt från kommunorganisationens nämnder, bolag och förvaltning.

Efter att remissperioden avslutats har förslaget till klimat- och energiplan, med 
anledning av inkomna synpunkter, setts över av förvaltningen. Översynen 
resulterade i att förvaltningen i slutet av november 2020 presenterade förslag till 
hur synpunkterna skulle tas omhand för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
Efter en tidsmässigt kort politisk förankring med omfattande 
informationsunderlag där bland annat nämndens ledamöter givits tillfälle att 
komma med sina synpunkter på förvaltningens förslag till justeringar har 
förvaltningen justerat remissutgåvan. Den justerade planen kan nu presenteras i 
sin helhet genom det nu framskrivna och liggande förslaget i detta ärende.

Den strategiska miljöbedömningen har inför detta förslag till beslut justerats med 
anledning av de justeringar som gjorts i klimat- och energiplanen efter 
remissomgången.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet och klimat- och energiplanen i sig medför inga ekonomiska 
konsekvenser för kommunen.
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Framtagandet av liggande förslag till klimat- och energiplan har finansierats 
genom medel kopplade till det särskilda uppdrag som miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden fick av kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser till följd av kommande åtgärder, t.ex. förvaltningens 
organisering, planering, genomförande, utvärdering, framtagande av underlag för 
uppföljning etc., kopplade till målen i denna plan behöver egen finansiering.
Hur stora de ekonomiska konsekvenserna blir för kommunen är delvis beroende 
av hur väl man lyckas med tvärhorisontellt arbete och samverkan mellan kontor 
och bolag.

Övriga konsekvenser
De förväntade miljömässiga konsekvenserna av genomförandet av planen 
beskrivs i den strategiska miljöbedömningen som bifogas ärendet.

Förväntade övriga konsekvenser av ett genomförande av planen är svårt att på 
förhand sia om, då konsekvenserna till största del kommer att bero på kommande 
prioriteringar och satsningar i samband med åtgärdsplaneringen till följd av 
klimat- och energiplanen.

Det är därför av stor vikt att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet 
bedöms som en helhet och att målkonflikter utreds i beredning och verkställande 
av beslut kopplade till åtgärderna.

Planen bedöms ha positiva konsekvenser för barn och ungdomar eftersom den 
skapar förutsättningar för kommunen att bidra till uppfyllelsen av de nationella 
klimatmålen och Parisavtalet, för att trygga framtiden för kommande 
generationer.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag MSN § 189 2020-12-15 Klimat- och energiplan för Strängnäs 
kommun, information och förslag om antagande
Klimat- och energiplan för Strängnäs kommun, daterad 2020-12-10
Strategisk miljöbedömning av Strängnäs klimat- och energiplan, daterad, 2020-
06-04 rev. 2020-12-10
Sammanställning av inkomna remissynpunkter del 1, daterad 2020-12-11
Sammanställning av inkomna remissynpunkter de 2, daterad 2020-12-11

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Inledning  

Strängnäs kommunkoncern ska på ett strategiskt och handlingskraftigt 

sätt ta sig an klimatutmaningen, bidra till att Parisavtalet och att Sveriges 

nationella klimatmål uppnås. Kommunkoncernen har en viktig roll när 

det gäller införandet av effektivare teknik och att skapa förutsättningar 

för kloka levnadsvanor. Insatserna som behövs berör alla typer av 

verksamheter och klimatfrågan behöver hanteras kraftfullt, långsiktigt 

och samordnat.  

  

Strängnäs klimat- och energiplan är vetenskapligt förankrad och ger 

riktning och stöd åt detta arbete. Klimat- och energiplanen hjälper till att 

skilja stort från smått, ger förståelse kring helheten och varje åtgärds 

bidrag samt tydliggör uppgiften och målen. Planen har två uttalade 

syften: dels att den uppfyller den lagen om kommunal energiplanering 

och dels att kommunkoncernen ska uppfylla sina klimatmål. Planen är 

styrande för hela kommunkoncernen och bör vara vägledande för 

samtliga invånare och verksamhetsutövare i hela Strängnäs.   

  

Klimat- och energiplanen inleds med en genomgång av Strängnäs mål 

samt nationella och globala klimatmål. Därefter presenteras planens 

principer och avgränsningar samt kommunkoncernens olika roller. Det 

följande kapitlet fokuserar på hur Strängnäs klimatpåverkan har 

utvecklats över åren och hur stor den är i dagsläget. Sedan kommer själva 

kärnan i planen, det styrande som består av fem fokusområden med 

tillhörande satsningsområden som var och en har separata delmål som 

syftar till att Strängnäs ska uppfylla sina klimatambitioner. Det har under 

arbetets gång även identifierats viktiga aktörer, hinder och 

förutsättningar samt tagits fram flera intressanta förslag på åtgärder och 

insatser. Åtgärdsförslagen hanteras av förvaltningen när klimat- och 

energiplanen är beslutad. Till planen hör en strategisk miljöbedömning. 

 

Ansvar för mål och åtgärder 

Kommunstyrelsen har huvudansvaret för uppföljning av kommunens 

övergripande klimatmål och de tillhörande delmålen i denna plan. 

Uppföljning och utvärdering av målen ska ske årligen med start 2021. 

Kommundirektören är ansvarig för kommande åtgärder (t.ex. 

förvaltningens organisering, planering, genomförande, utvärdering, 

framtagande av underlag för uppföljning etc.) kopplade till målen i denna 

plan. Uppföljning av åtgärder och aktiviteter kopplade till denna plan 
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förväntas ske i samband med ordinarie verksamhetsuppföljning enligt 

styrmodellen. 

Klimatmål i Strängnäs, Sverige och världen  

Strängnäs klimatmål  

Kommunfullmäktige har beslutat (KF § 183 181126) om två klimatmål för 

Strängnäs som geografiskt område:    

  

• Fossilfria transporter 2030  

• Klimatneutralitet 2040  

Kommunkoncernens övergripande mål om klimatneutralitet 2040 

motsvarar det Svenska övergripande klimatmålet men med ett målår fem 

år tidigare än det nationella målet. Detta innebär att det övergripande 

klimatmålet (klimatneutralitet 2040) för Strängnäs ska tolkas som det 

Svenska övergripande klimatmålet. Detta innebär bland annat att: 

Strängnäs (det geografiska området) senast år 2040 inte ska ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå 

negativa utsläpp. Negativa utsläpp innebär exempelvis att utsläppen av 

växthusgaser från verksamheter i Strängnäs är mindre än den mängd 

koldioxid som tas upp av naturen som en del av kretsloppet, eller mindre 

än de utsläpp Strängnäs bidrar till att minska utanför kommunen genom 

att investera i olika klimatprojekt. De kvarvarande utsläppen från 

verksamheter inom Strängnäs geografiska område ska dock vara minst 85 

procent lägre än utsläppen från referensåret 1990. Beskrivningen ovan 

utgör varken en exakt eller heltäckande spegling av de nationella målet, 

inte heller är beskrivningen tänkt att ses som en komplett definition eller 

avgränsning av kommunkoncernens övergripande klimatmål men den är 

tänkt att användas som en vägledning för kommande åtgärdsplanering 

och uppföljning mot beslutat mål om klimatneutralitet 2040. 

Kommunkoncernens mål om fossilfria transporter 2030 ska ses i relation 

till det nationella övergripande transportmålet där den nationella 

målsättningen är att utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, 

ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. 

Kommunkoncernens mål om fossilfria transporter 2030 ska tolkas som 

att utsläppen (i det geografiska området) från inrikes transporter, utom 

inrikes flyg, ska minska med 100 procent senast år 2030 (jämfört med 

2010). 

Klimatmål inom Fyra Mälarstäder 

Inom ramen för samarbetet mellan Fyra Mälarstäder (Strängnäs, 

Eskilstuna, Västerås och Enköping) har en övergripande strategi samt 

fyra klimatmål kopplat till konsumtion beslutats: 
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Övergripande strategi: Fyra Mälarstäder ska öka miljömedvetenheten och 

arbetet med klimat-, energi- och hållbarhetsfrågor kring konsumtion av 

varor och tjänster för invånare, verksamhetsutövare och den egna 

organisationen. 

Mål 1: Öka förutsättningarna för återbrukade varor samt verka för 

ökad resurshushållning. 

Mål 2: Höja medvetenheten hos organisationerna, företagen och 

medborgarna om återbruk, återvinning, design av produkter och 

delande av produkter (så kallad delningsekonomi.) 

Mål 3: Minska mängden nyproducerad fossilbaserad plast i 

samhället. 

Mål 4: Upphandling ska användas som ett verktyg för att styra mot 

en mer hållbar (offentlig) konsumtion. 

I september 2020 beslutade Fyra Mälarstäder att ställa sig bakom det 

gemensamma klimatlöftet: 

Vi inom Fyra Mälarstäder tar ansvar för att skyndsamt öka 

klimatomställningstakten genom att: 

• Stödja innovativa lösningar och hållbar infrastruktur för att 

underlätta/möjliggöra fossilfria transporter (årtal 2030) inom Fyra 

Mälarstäders område (transporter utöver våra egna). 

• Gemensamt arbeta för att ställa om våra egna fordon och inköpta 

transporter till fossilfria. 

• För alla offentligt serverade måltider i Fyra Mälarstäder ska 

mängden matsvinn hållas på en miniminivå. 

• Klimatpåverkan (totalt och per kg) från inköpta livsmedel ska 

minska. 

De svenska klimatmålen  

Sverige har som föresats att vara ett ledande land i det globala arbetet 

med att förverkliga de ambitiösa målen i Parisavtalet. Därför beslutade 

Riksdagen om ett långsiktigt utsläppsmål för växthusgaser.  

  

De svenska klimatmålen innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha 

några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå 

negativa utsläpp. Negativa utsläpp innebär exempelvis att utsläppen av 

växthusgaser från verksamheter i Sverige är mindre än den mängd 

koldioxid som tas upp av naturen som en del av kretsloppet, eller mindre 

än de utsläpp Sverige bidrar till att minska utomlands genom att 

investera i olika klimatprojekt. De kvarvarande utsläppen från 

verksamheter inom svenskt territorium ska dock vara minst 85 procent 

lägre än utsläppen från referensåret 1990.  
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Utsläppen i Sverige i de sektorer som kommer att omfattas av EU:s 

ansvarsfördelningsförordning, bör senast år 2030 vara minst 63 procent 

lägre än utsläppen 1990, och minst 75 procent lägre år 2040. Utsläppen 

som omfattas är främst från transporter, arbetsmaskiner, mindre 

industri- och energianläggningar, bostäder och jordbruk. Dessa utsläpp 

ingår inte i EU:s system för handel med utsläppsrätter, som omfattar det 

mesta av utsläppen från industrin, el- och fjärrvärmeproduktion samt 

flygningar med start och landning inom det europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet EES. På motsvarande sätt som för det långsiktiga 

målet finns även möjlighet att nå delar av målen till år 2030 och 2040 

genom kompletterande åtgärder, såsom ökade upptag av koldioxid i skog 

eller genom att investera i olika klimatprojekt utomlands. Sådana 

åtgärder får endast användas för att klara högst 8 respektive 2 

procentenheter av målen för minskade utsläpp år 2030 och 2040.  

  

Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska minska med 

minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Anledningen till att 

inrikes flyg inte ingår i målet är att inrikes flyg ingår i EU:s system för 

handel med utsläppsrätter.  

  

De nationella målen omfattar de territoriella utsläppen, vilket innebär att 

de inte omfattar utsläpp kopplade till importerade varor eller utsläpp som 

svenskar orsakar utomlands.  

Parisavtalet  

Den 4 november 2016 trädde det globala klimatavtalet från Paris i kraft. 

Avtalet förhandlades fram under perioden 2011–2015 och beslutades vid 

COP21 i Paris i december 2015. Kärnan i Parisavtalet är att minska 

utsläppen av växthusgaser, samt att stödja de som drabbas av 

klimatförändringarnas effekter.  

  

Parisavtalet är kopplat till klimatkonventionen som är ett internationellt 

avtal under FN. Av de 197 länderna som är parter till FN-konventionen 

har 194 skrivit under Parisavtalet. Avtalet slår fast att den globala 

temperaturökningen ska hållas väl under två grader och att man ska 

sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Avtalet innebär också att 

länder successivt ska skärpa sina åtaganden och förnya eller uppdatera 

dessa vart femte år. 
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Kommunens roller och vägledande principer  

Avgränsningar och principer   

klimat- och energiplanen omfattar all klimatpåverkan som 

kommunkoncernen och som verksamheter och invånarna i Strängnäs 

orsakar samt vissa kommande insatser som kan göras för att bromsa 

klimatförändringarna. En del utsläpp som omfattas av planen sker i 

Strängnäs, andra är betydande men sker på andra ställen i Sverige eller 

övriga världen.  

  

Klimat- och energiplanen tar avstamp i antagna energi- och klimatmål på 

både lokal, nationell och global nivå, samt i aktuell forskning och 

nulägesanalys om vad som är stora utmaningar, och hur dessa 

utmaningar bäst kan tacklas i praktiken. Arbetet med planen har 

genomsyrats av insikten att kommunkoncernen är en mycket viktig aktör 

på det lokala planet. Men också att kommunkoncernens sätt att arbeta 

med frågorna måste varieras beroende på om det gäller frågor 

kommunkoncernen själv har ensam rådighet över, eller om fler aktörers 

arbete krävs för att nå ett specifikt mål.   

  

Två principer som genomsyrar klimat- och energiplanen är att ta ett 

helhetsgrepp över alla de utsläpp som invånarna och kommunkoncernen 

orsakar oavsett var de sker samt att undvika suboptimering genom att 

sänka utsläppen inom Strängnäs gränser bara för att öka dem någon 

annanstans.  

Alla föreslagna satsningar och åtgärder ska inneha en eller flera av 

följande egenskaper:   

  

• De leder till betydande utsläppsminskningar här och nu  

• De möjliggör betydande utsläppsminskningar på sikt  

• Kommunkoncernen har stor rådighet  

• Visa på gott exempel i viktig symbolfråga  

Kommunens olika roller och rådighet   

Kommunkoncernen har många roller i samhället. Förutom folkvalda 

politiker som styr inriktningen och ansvarar för kommunkoncernens 

ekonomi finns det en förvaltning och kommunala bolag som sköter det 

dagliga arbetet och genomförandet av olika beslut. Kommunkoncernen 

påverkar vardagen för sina invånare, är en stor arbetsgivare, en viktig 

upphandlare och en stor fastighetsägare samt är tillsynsmyndighet och 

har planeringsansvar. För att uppfylla målen krävs ett skifte inom en rad 

områden; samhällsplanering, mobilitet och transporter, industri och 

byggsektorn, kommunkoncernens och invånarnas konsumtion och resor 

samt livsmedelsproduktion. Kommunkoncernen har mycket att säga till 
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om inom många av dessa områden och därför har alla förutsättningar att 

vara en effektiv motor i klimatarbetet.   

  

Tre olika roller har identifierats för kommunkoncernen som aktör för 

hållbar omställning på lokal nivå. Dessa relaterar till de olika 

rådigheter/förutsättningar som kommunkoncernen har när det gäller att 

agera. De tre rollerna har varit en viktig utgångspunkt och är ett verktyg i 

arbetet med att ta fram relevanta åtgärder för att nå uppsatta mål. 

Rollerna tydliggör när kommunkoncernen har hela ansvaret samt 

möjligheten för kommunkoncernen att agera i frågor som man inte har 

ensam, eller ens direkt rådighet över. De tydliggör också vikten av att 

säkerställa rätt förutsättningar för att en så omfattande 

förändringsprocess som implementering av en klimat- och energiplan ska 

kunna lyckas.   

  

Rollerna är:  

Föregångare  

Kommunkoncernen går före inom sin egen verksamhet och styr denna 

mot klimatneutralitet. Genom detta arbete skapas efterfrågan på 

klimatsmarta varor och tjänster, men också arbetssätt och exempel för 

andra att ta efter. Kommunkoncernen har för avsikt att söka medlemskap 

i Klimatkommunerna.  

Klimatplanering  

Kommunkoncernen ser till att invånarna kan leva ett gott klimatneutralt 

liv genom att se till att exempelvis samhällsfunktioner, infrastruktur och 

andra samhällssystem stöttar detta.  

Samhällsaktör och test-arena:  

Kommunkoncernen agerar som arena och katalysator för samverkan 

mellan företag, föreningar och invånare när det gäller omställningen till 

ett hållbart och klimatneutralt samhälle. Kommunkoncernen gynnar 

innovationer, pilotprojekt och stöttar lokala initiativ som vågar testa nya 

sätt att bygga, organisera och leva i ett klimatneutralt samhälle.  

Detta är Klimatpåverkan - nulägesbeskrivning  

Det finns två vanliga sätt att redovisa klimatpåverkan och de kompletterar 

varandra: dels de utsläpp som sker inom kommungränserna och dels 

invånarnas konsumtionsbaserade utsläpp. I denna klimat- och energiplan 

används båda varianterna.   
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Klimatpåverkan och energianvändning inom kommunens gränser  

Det klassiska är att följa upp de så kallade ”territoriella utsläppen”. Det är 

utsläpp som sker inom ett område, i detta fall innanför Strängnäs 

kommungräns. Dessa utsläpp publiceras årligen på kommunal nivå1 och 

statistiken är relativt tillförlitlig. Detta är samma typ av statistik som 

används till den officiella rapporteringen till FN. Här ingår exempelvis 

klimatpåverkan från den lokala energiförsörjningen, vägtrafiken inom 

kommungränserna samt jordbrukets påverkan. På nationell nivå så är 

Sveriges utsläpp låga jämfört med andra välfärdsstater eftersom vi har ett 

effektivt och koldioxidsnålt energisystem. Här är Sverige en förebild som 

många andra länder sneglar på.   

  

I diagrammet nedan som visar Strängnäs territoriella utsläpp framgår det 

att transportsektorn står för en mycket stor andel av utsläppen, 62 

procent vilket är 2,3 ton per invånare och år. Motsvarande utsläppsnivå 

för medelsvensken ligger kring 1,5 ton. Den näst största sektorn är 

jordbruk följt av arbetsmaskiner. Strängnäs har ingen stor 

tillverkningsindustri jämfört med landet i stort och detta avspeglas också i 

statistiken.  

  

  
Klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser (ton CO2ekv) som sker inom kommungränserna. 

Källa: Nationella emissionsdatabasen.    

  

                                                        
1 Statistik publiceras årligen via RUS Nationella emissionsdatabas: 

http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-

data/nationellemissionsdatabas/Pages/default.aspx   

http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx
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Med undantag från delar av jordbrukets utsläpp så är koldioxid den 

dominerande växthusgasen och den har sitt ursprung i användningen av 

olika fossila energislag som exempelvis fossila drivmedel som bensin och 

diesel, olja som används i fjärrvärmesystemet samt fossilbaserad 

elproduktion.   

I energisystemet ingår även många förnybara energikällor som är viktiga 

att hushålla med eftersom de i ett klimatneutralt samhälle ska ersätta de 

fossila. Därför är det viktigt att även följa upp och redovisa 

energianvändningen. År 2017 var den totala energianvändningen i 

Strängnäs 1,02 TWh där de fossila bränslena stod för 32 procent. 

Utvecklingen mellan 2010 och 2017 över den totala energianvändningen 

framgår i det efterföljande stapeldiagrammet. Hushållen och 

transporterna är de sektorer som använder mest energi följt av bygg- och 

industrisektorn.  

  

  
2017 års totala energianvändning var i Strängnäs 1,02 TWh fördelat där 32 procent var fossila 

bränslen som exempelvis diesel, bensin och olja. Källa: SCB:s Kommunala och Regionala 

Energistatistik.   

  

  
Total energianvändning i Strängnäs år 2010-2017 (GWh). Källa: SCB:s Kommunala och 

Regionala Energistatistik.   
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Sektorvis energianvändning i Strängnäs 2010-2017 (GWh). Källa: SCB:s Kommunala och 

Regionala Energistatistik.   

  

Medelsvenskens konsumtionsbaserade utsläpp  

Sedan några år tillbaka tas det på nationell nivå även fram offentlig 

statistik över klimatpåverkan som beror på svenskarnas så kallade 

”konsumtionsbaserade utsläpp”. Detta är utsläpp som orsakas av 

invånarna oavsett om de sker inom Sveriges gränser eller inte. Till 

exempel så räknas exporterade varor och livsmedel inte med, men 

däremot räknas utsläpp in från varor och livsmedel som producerats 

utomlands men som svenskar köper. Likadant gäller resor. Om en svensk 

tar flyget till alperna räknas det in. Det är alltså klimatpåverkan som 

beror på våra levnadsvanor och konsumtionsvanor. När detta perspektiv 

används så är svenskarnas klimatpåverkan per capita väldigt hög. Vi bor 

stort, reser mycket och äger många saker. Med detta sätt att räkna ligger 

våra nationella medelutsläpp kring de 15 högsta länderna i världen och 

om alla levde som medelsvensken skulle det krävas drygt 4 jordklot.   

  

Det är svårt att få bra och tillförlitlig statistik för konsumtionsbaserade 

utsläpp då det är komplicerade tillverkningsflöden och det är svårt att 

följa upp alla invånares resor. Men det har på senare tid utvecklats 

metoder för att få fram relativt bra statistik2 och det har gett nyttig 

kunskap och att helt nya typer av frågor lyfts. Exempelvis; ”Hur stora 

utsläpp orsakar nu det kött vi äter som kommer från Brasilien?” eller 

”Hur stora utsläpp orsakar en Thailandsresa?”.   

  

                                                        
2 Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-

ochluft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-

utslapp/Konsumtionsbaseradeutslapp-av-vaxthusgaser/   

https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-utslapp/Konsumtionsbaserade-utslapp-av-vaxthusgaser/
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Det är ännu svårare att få fram tillförlitlig statistik nedbruten på 

kommunal nivå för vissa sektorer som exempelvis livsmedel och flygresor. 

Men den nationella statistiken ger tillräckligt bra underlag för att veta var 

insatserna bör riktas. I diagrammet nedan framgår medelsvenskens 

konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per utsläppsområde. Det 

globala snittet ligger kring 6–7 ton per capita och vi bör till 2030 ligga på 

ca 3 ton per capita för att sedan fortsätta ner till nära noll till 2050.   

  

 

   
Medelsvenskens konsumtionsbaserade klimatpåverkan (ton CO2ekv per capita) oavsett var 

utsläppen sker. Källa: Naturvårdsverket    

  

Ungefär två tredjedelar av utsläppen kommer från hushållens konsumtion 

och en tredjedel kommer från offentlig konsumtion och investeringar. För 

att nå de långsiktiga klimatmålen behöver konsumtionsmönstren 

förändras. De största utsläppsminskningarna som en privatperson kan 

göra är genom färre internationella flygresor, mindre köttkonsumtion och 

mer hållbara fordonstransporter. Utsläppen som beror på den offentliga 

konsumtionen och de offentliga investeringarna kommer till stor del från 

byggnader, infrastruktur och maskiner och här har kommunkoncernen 

stor rådighet över sina delar. Individer har möjlighet att ganska enkelt 

beräkna och följa upp sina egna ungefärliga utsläpp via en mängd olika 

webb-verktyg och appar3.  

                                                        
3 Exempel på webbverktyg: www.klimatkontot.se, www.klimatkalkylatorn.se.  

Exempel på appar: OneTonne, Deedster, Svalna   

  

http://www.klimatkontot.se/
http://www.klimatkontot.se/
http://www.klimatkalkylatorn.se/
http://www.klimatkalkylatorn.se/
http://www.klimatkalkylatorn.se/
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Kommunkoncernens energistatistik och klimatpåverkan   

Baserat på data som kommunkoncernen samlat in samt offentligt 

tillgänglig statistik från SCB4 och Energiföretagen5 sammanställs i detta 

avsnitt kommunkoncernens energianvändning, lokal el- och 

värmeproduktion samt tillhörande klimatpåverkan.   

Transporter  

Kommunkoncernens egen fordonsflotta (exklusive de kommunala 

bolagens) bestod 2018 av 105 stycken personbilar, 26 lätta lastbilar och 11 

tunga. Den totala körsträckan landade på knappt 200 000 mil där bensin 

och diesel var de dominerande drivmedlen. Klimatpåverkan från dessa 

fordon stod för 418 ton koldioxidekvivalenter.  

I fastighetsbolaget och bostadsbolagets (SFAB/SBAB) fordonsflotta 

användes bensin och diesel. Detta gav upphov till 70 ton 

koldioxidekvivalenter 2018.   

Kollektivtrafikens stod för lite drygt 980 000 resor under 2018 och 

använde näst intill bara förnybara bränslen i form av RME och HVO. 

Klimatpåverkan hamnade på 707 ton koldioxidekvivalenter.   

Lokaler och bostäder  

Kommunkoncernens lokaler och bostäder har en sammanlagd area på 

ungefär 240 000 m2. Uppvärmningen sker med hjälp av främst 

fjärrvärme och el samt en liten del olja. År 2018 var den totala 

uppvärmningsenergin samt den av kommunkoncernen inköpta elen 31 

500 MWh och detta orsakade en klimatpåverkan på 1 385 ton 

koldioxidekvivalenter.  

Lokal el- och värmeproduktion  

I Strängnäs finns kraftvärme och fristående värmeverk. De drivs med 

trädbränslen (RT-flis, pellets/bricketer/pulver och sekundära 

biobränslen) samt 5 procent eldningsolja. Under 2018 producerades 22 

000 MWh el och det levererades 149 000 MWh värme.  

Det finns även småskalig vattenkraft som levererar kring 100-200 MWh 

el per år.    

                                                        
4 SCBs Kommunala och Regionala 

Energistatistik 5 Energiföretagens 

Miljövärdering av fjärrvärme;  

https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/miljovardering-

avfjarrvarme/   

https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/miljovardering-av-fjarrvarme/
https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/miljovardering-av-fjarrvarme/
https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/miljovardering-av-fjarrvarme/
https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/miljovardering-av-fjarrvarme/
https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/miljovardering-av-fjarrvarme/
https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/miljovardering-av-fjarrvarme/
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År 2017 användes totalt 435 000 MWh el i Strängnäs.   

Fokusområden och tillhörande satsningar  

Klimat- och energiplanen omfattar all klimatpåverkan som 

kommunkoncernen, verksamheter och invånarna i Strängnäs orsakar 

samt vissa kommande insatser som kan göras för att bromsa 

klimatförändringarna. En del utsläpp är direkta och sker i Strängnäs, 

andra är betydande men sker på andra ställen i Sverige eller övriga 

världen. För att strukturera arbetet har fem stora fokusområden 

identifierats: 1) Hållbara transporter och resor, 2) Klimatsmart mat, 3) 

Hållbar konsumtion, 4) Energi- och resurseffektiv bebyggelse och 

markanvändning och 5) Lokal förnybar energiförsörjning.  

  

Under varje fokusområde har 3–4 satsningar tagits fram. Den 

vetenskapliga höjden är säkrad med hjälp av experter och sakkunniga på 

varje område. För att säkra effektiviteten har det tagits fram 

uppföljningsbara delmål som säkrar verkställigheten på varje 

satsningsnivå.   

  

Hållbara transporter är det fokusområdet som är klart viktigast att 

hantera för Strängnäs, vilket också avspeglas i de politiskt satta målen. 

Transportsektorn står för den dominerande delen av de direkta 

koldioxidutsläppen och kommunkoncernen har stora möjligheter att 

påverka utvecklingen. Denna fråga är också högt upp på den nationella 

dagordningen vilket gör att nationella styrmedel troligtvis är att vänta. 

Det kommer dock att krävas stora insatser för att nå hela vägen fram, 

både i form av tid, pengar och kunskap.   

  

Kommunens invånares konsumtion av varor, tjänster och livsmedel 

orsakar stora utsläpp men ofta utanför Strängnäs gränser. Genom att 

arbeta med dessa frågor så stöttar Strängnäs en hållbar produktionskedja 

samtidigt som det i en del fall kan leda till kostnadsbesparingar och att 

det lokala näringslivet gynnas. Avgörande är att det avsätts tillräckligt 

med resurser för kommunikation och kunskapsspridning. Att se över 

kommunkoncernens finanser kommer också leda till stora 

utsläppsminskningar och gynna en sund ekonomi.   

  

När det gäller energisystemet så är utsläppen relativt låga, men det är en 

ny verklighet runt hörnet eftersom exempelvis transportsektorn och 

industrin ska bli fossilfria. Resurshushållning med energieffektiva 

bostäder och lokaler, nyttjande av restflöden samt lokal energiförsörjning 

av både el och bränslen blir viktiga faktorer framöver. Att det tidvis 
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riskerar att bli trångt i våra elnät är också en faktor som behöver hanteras 

både på hos energianvändare och energibolag.   

  

Vid ny bebyggelse så är det av avgörande betydelse för de nationella 

målen att byggmaterial och byggprocess sänker sin klimatpåverkan och 

här har Strängnäs möjlighet att bidra stort genom att utveckla 

prestandadrivande klimatkrav och nischa sig mot klimatneutrala småhus. 

Ökad kolinlagring i mark för att bromsa klimatförändringarna är ett 

relativt nytt område där alla kommuner kommer behöva göra en insats på 

ett eller annat sätt, här gäller det att skaffa sig kunskap om potentialer, 

vad som kan genomföras nu och vad som är tänkbart framöver.  

1. Hållbara transporter och resor  

I Sverige står vägtrafiken för ca en tredjedel av utsläppen och i Strängnäs 

står den för 62 procent. Kommunkoncernen har inte rådighet över alla 

transporter och resor, men kan bidra stort som nätverkare, pådrivare och 

kunskapshöjare inom en mängd områden. Krafttag behövs både när det 

gäller att få fram klimatsmarta drivmedel, energieffektiva fordon och 

skapa det transportsnåla samhället5. Det finns inte ett drivmedel eller en 

teknik som löser hela frågan och alla bra bidrag kommer behövas. En 

sannolik trendbild är elektrifiering för lätta fordon och att det på det 

globala planet kommer vara konkurrens om biobränslen. Att producera 

biogas från restprodukter är mycket klimatsmart och bör gynnas genom 

tydlig strategi och politik där transportsektorn är ett möjligt 

användningsområde6. Det finns många åtgärder för att minska 

trafikmängden. Dessa åtgärder ska väljas med omsorg för att vara 

effektiva och inte skapa orättvisor.    

  

Eftersom det kommer hända mycket inom detta område framöver så är 

det extra viktigt för kommunkoncernen att identifiera och nyttja 

befintliga nätverk och ta rollen som pådrivare och kunskapshöjare inom 

en mängd områden: miljökrav på godstransporter, policys kring fordon 

och resande, elektrifiering (laddning), stödja hållbart resande för 

anställda (tjänsteresor och pendling), drivmedelsmarknaden 

(kunskapshöjning), upphandlingskrav, egen bil i tjänst, mätning och 

uppföljning, biobränslen och biogas, parkeringar, osv.  

  

                                                        
5 Trafikverket, Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av 

växthusgaser, 2016:043  
6 Livscykelanalys av biogas från Restprodukter, rapport SGC 257, 

http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/SGC257.pdf    

http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/SGC257.pdf
http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/SGC257.pdf
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Klimatpåverkan från vägtrafiken (territoriella utsläpp) i Strängnäs (ton CO2-ekv). Källa: RUS 

Nationella Emissionsdatabas.     

1.1 Klimatsmart vardagsresande där fler väljer att gå, cykla och åka 

kollektivt  

Denna satsning handlar om att ta ett samlat grepp och arbeta för att 

minska mängden daglig vägtrafik. Det är åtgärder som går ut på att 

undvika bilresor och gynna cykling, gång och kollektivtrafik på olika sätt. 

Relevanta relaterade planer och mål är exempelvis Trafikstrategin, 

Cykelplanen och Översiktsplanen.   

  

  
Totalt antal körda mil med bilar registrerade i Strängnäs oavsett om de körts inom eller utanför 

kommunens gränser. Källa: SCB och Trafikanalys    

  

Delmål 1.1:  

Invånarnas bilkörning har ökat stadigt sedan år 1999, både 

totalt sett och per invånare. Denna trend ska brytas genom 

kraftfulla åtgärder där Strängnäs är visionär och förebild 

för andra pendlingskommuner. Den totala mängden körda 
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mil ska kulminera senast 2022 och 2030 ska den totala 

körsträckan understiga 25 miljoner mil. År 2040 ska 

antalet mil fortsatt understiga 25 miljoner.  

  

Viktiga aktörer som har identifierats är: lokaltrafiken, 

bilpoolsaktörer, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, företag 

i kommunen, Fyra Mälarstäder (4M) och regionaltrafiken, SJ, 

Naturskyddsföreningen, regionalt Mobility Management- 

nätverk, kommuninvånare då stor del av personbilar körs av 

privatpersoner, Elever/barn och lärare/pedagoger (ökar 

kunskapen underifrån i den växande populationen), 

Energikontoret i Mälardalen.   

  

Hinder och viktiga förutsättningar: Rättviseaspekten och folklig 

förankring, avvägning mellan att försvåra och att erbjuda bättre 

alternativ, befintliga planer och mål kan behöva skärpas, möjlighet 

att nyttja järnvägsspår från Åkers styckebruk, tydlig återkoppling 

till invånarna, rådighet över genomfartstrafiken, infrastruktur för 

alternativa färdmedel, om fler ska gå och cykla krävs bra gång- och 

cykelbanor, kollektivtrafiken bör vara välutvecklad för de som 

pendlar till andra städer, kunskap om individers val av 

transportmedel för att planera effektiva åtgärder,  

1.2 Accelererad omställning till energieffektiva och fossilfria 

fordon  

I denna satsning tar kommunkoncernen en pådrivande roll för att ställa 

om så att den egna fordonsparken blir klimatriktig, fossilfri och effektiv. 

Förutom att ställa om den egna fordonsparken och verkligen se till att rätt 

drivmedel används, så är infrastruktur som laddning för elbilar och 

tankställen för biogas viktiga åtgärder. För att inte orsaka ökade utsläpp 

eller skadlig miljöpåverkan utanför Strängnäs och Sveriges gränser 

behövs god kunskap om möjligheterna med övriga biobränslen.    
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Andelen (i procent) fossiloberoende personbilar enligt miljöbarometerns definition. I dagsläget 

gäller detta etanol (E85/ED95), biogas och el. Laddhybrider räknas som fossiloberoende, men ej 

elhybrider utan laddmöjlighet. Inga personbilar med dieselmotor är godkända för RME. 

Personbilar med dieselmotor som är godkända för HVO räknas inte som fossiloberoende på grund 

av den osäkra tillgången till ren HVO. Källa: Miljöbarometern (B1C)  

  

  
Antal fossiloberoende personbilar i trafik per typ för hela riket. Källa: Miljöbarometern (B1E)  

  

Delmål 1.2   

Strängnäs ska driva omställningen till energieffektiva och 

fossilfria fordon genom att ligga i framkant. Dels genom att alla 

nyinköpta bilar i kommunkoncernen från och med 2021 drivs med 

el, biogas eller är laddbara elhybrider, där det är tekniskt möjligt, 

eventuella avsteg kräver särskild motivering och 

hållbarhetsbedömning. Senast 2025 ska hela kommunkoncernens 

fordonspark vara fossilfri. De som inte hunnit bytas ut ska då vara 

konverterade och i en övergångsperiod drivas med alternativa 

hållbara biodrivmedel. Dessutom ska invånare redan från 2025 ha 

tillräcklig kunskap och tack vare en väl utbyggd infrastruktur 

känna sig trygg med att investera i en fossilfri bil.   
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Viktiga aktörer som har identifierats: el- och bränsleleverantörer, 

bilpoolsaktörer, 4M, Fossilfritt Sverige, hämta inspiration från Västra 

Götalands strategiarbete gällande kunskapslyft med befintliga nätverk, 

SEVAB, fordonsproducenter, SKR kommentus, energi- och 

klimatrådgivningen, Energikontoret i Mälardalen 

Hinder och viktiga förutsättningar: Det finns inte en teknik 

eller ett bränsle som löser hela utmaningen, trafikmängderna 

måste hållas nere. Utbyggnad av alternativa bränslen. Elnätet 

måste kanske förstärkas och effektproblematiken ska hanteras. 

Det kommer krävas nationella insatser och lagändringar för att 

fordonsparken ska bli helt fossilfri. Exempelvis kommer många 

av de bilar som kör på Strängnäs gator idag vara i trafik 2030 

och den del av trafikflödet som är på genomfart har 

kommunkoncernen ingen rådighet över. Översyn av 

kommunkoncernens nuvarande beslutade utbytestakt av 

fordon behöver ske. Tillgång på infrastruktur som möjliggör 

laddning av elbilar och tankning av förnybara drivmedel, 

säkerställd tillgång till effekt vid ökad elektrifiering, Regional 

plan för väginfrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel  

1.3 Effektiva och fossilfria varutransporter  

Kommunens varutransporter kan ofta effektiviseras och i 

samhällsplaneringen så är e-handel en ny företeelse som bör hanteras.  

  

  
Klimatpåverkan (territoriella utsläpp) från tunga och lätta lastbilar i Strängnäs (ton CO2ekv). 

Källa: RUS  
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Delmål 1.3:  

Senast 2025 ska alla varutransporter utförda av 

kommunkoncernen vara fossilfria. Alla av kommunkoncernen 

upphandlade varutransporter ska vara fossilfria senast 2030.   

  

Viktiga aktörer som har identifierats är: Fyra Mälarstäder, företag som 

kommunkoncernen har avtal med, Transportörer, tillverkare av 

transportbilar 

Hinder och viktiga förutsättningar: Ekonomi, tillförlitlighet att 

varor kommer fram i tid, planera inköp efter säsong, 

skattelättnad för företag som väljer miljövänligt 

transportalternativ. Kommunkoncernens rådighet över 

genomfartstrafiken. Nationellt centrum för samordnad 

varudistribution kan bidra med kunskap och inspiration, att 

vara ensam om att ställa tuffa miljökrav kan bli väldigt dyrt 

eller leda till att anbud uteblir – samordning med andra är 

därför nödvändigt 

1.4 Klimatvänliga möten och semestrar  

Medelsvenskens flygresor står för ca 10 procent av klimatpåverkan 

(inklusive höghöjdseffekten) vilket motsvarar utsläppen från 

personbilstrafiken på nationell nivå. Ökningen av antalet internationella 

flygresor sedan 1990 medför att klimatpåverkan nästan har fördubblats 

sedan 90-talet. Utsläppen är cirka 1 ton per person och år, vilket 

motsvarar en flygresa till södra Spanien. I Sverige flyger vi fem till sex 

gånger så mycket som det globala genomsnittet. Fördelningen uppskattas 

till 80 procent privatresor och 20 procent tjänsteresor7. Beräkningar visar 

att även på sikt då hållbara flygtekniker har utvecklats så behöver 

svenskarnas totala mängd flygande begränsas till en tredjedel av dagens 

mängd8. Att minska flygresandet är rent tekniskt en väldigt enkel åtgärd 

att genomföra då den inte kräver några stora investeringar eller liknande. 

Det är normskiften och acceptans som måste till där tidsmässigt korta 

resor på fjärran orter byts ut mot tidsmässigt längre resor på närmare 

håll. Inrikesresandet har på senare tid minskad vilket skulle kunna tyda 

på att detta är på gång. Kommunkoncernen kan stötta utvecklingen 

genom att vara en föregångare och en kunskapshöjare samt visa på bra 

alternativ. 

                                                        
7 Rapport: Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 1990-2017, Anneli  

Kamb och Jörgen Larsson vid Chalmers Tekniska Högskola,   
8 Utförda vid Kungliga Tekniska Högskolan, Strategiska Hållbarhetsstudier.  

Forskningsledare: Jonas Åkerman   
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Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor. Källa: Naturvårdsverket  

 

Delmål 1.4:  

Det ska under 2021 tas fram en klimatsmart mötes- och resepolicy 

för kommunkoncernens möten och tjänsteresor som prioriterar 

digitala möten och förordar att lokala resor i första hand ska ske 

genom kollektivtrafik, gång och cykel, och att längre resor i första 

hand ska göras med tåg. Flyg får endast användas i väl 

definierade undantagsfall. Uppföljning av efterlevnad ska göras 

löpande och ambitionen är att kommunkoncernens tjänsteresor 

ska vara fossilfria från och med 2025. Kommunkoncernen tar ett 

utåtriktat ansvar som kunskapshöjare och arbetsgivare för att 

gynna klimatsmarta semesterresor som därför 2030 är den 

gängse normen.  

  

Viktiga aktörer som har identifierats: SJ, resebyråer (vanliga samt 

tågspecialister), Fyra Mälarstäder, Klimatväxling i Skåne via 

Region Skåne, Fossilfritt Sverige, Initiativ som ”Tågsemester” och 

”Resareko”. Kunskapskällor: KTH och Chalmers. lokala aktörer 

som arbetar inom turismnäringen, Regionalt Mobility 

Management- nätverk, energi- och klimatrådgivningen, 

Sörmlandstrafiken 

Hinder och viktiga förutsättningar: Kunskap och acceptans för 

att få till ett normskifte och ändrade beteenden. Prisbilden – 
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flyg har undantag från moms, koldioxidskatt och energiskatt är 

ofta billigare än tåg. digitala möten som alternativ för 

arbetsresor, fiberutbyggnad i hela kommunen, rutiner för 

beställningar av färdbiljetter, tillgång till cykel i arbetet, skötsel 

av gång- och cykelbanor 

2. Klimatsmart mat  

Produktion och konsumtion av livsmedel har stor påverkan på miljö och 

klimat. En tredjedel av hushållens konsumtionsbaserade klimatpåverkan9 

kommer från maten, och den största delen av utsläppen kommer från 

köttkonsumtionen. En omläggning av kosten till mer vegetarisk mat är 

den viktigaste åtgärden för att minska matens klimatpåverkan. Att 

minska matavfallet och matsvinnet har också betydande påverkan på 

klimatutsläppen och gynnar dessutom resurseffektivitet. En ytterligare 

aspekt som bör vävas ihop med detta arbete är att möta kommande 

förändringar och förbättra matsäkerheten genom att gynna ett lokalt 

hållbart jordbruk. Förutom klimatet finns det andra miljömässiga och 

etiska aspekter som en hållbar matproduktion innebär – en ökad 

biologisk mångfald, minskad användningen av kemiska 

bekämpningsmedel och minskad användning av antibiotika samt djurens 

välfärd. 

 

Offentliga aktörer som kommuner har en stor påverkan på området: varje 

dag serveras tre miljoner måltider i offentlig sektor i Sverige, och 

upphandling är egentligen det enda styrmedlet som direkt kan påverka 

organisationers miljöarbete och produktion i andra länder. Detta genom 

bland annat minskat svinn, ökade ekologiska inköp, samverkan med 

lokala producenter och mer växtbaserad mat och energisnåla kök. 

2.1 Minskat matsvinn  

Av all mat som produceras är det bara två tredjedelar som äts upp. En 

tredjedel förfars i livsmedelskedjan; sorteras bort av producenten, slängs 

av grossisten/leverantören/butiken eller av restauranger och 

konsumenter10. Det finns många orsaker till att matsvinnet är stort. En av 

dem är att mat idag är relativt billigt och därför inte alltid värdesätts. 

Största mängden matsvinn uppkommer idag hos konsumenter: därför är 

information och utbildningsinsatser, och att ge barn och unga kontakt 

med råvaror och hur de produceras viktiga åtgärder. Ett annat område att 

                                                        
9 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-

iSverige/Uppdelat-efter-omrade/Konsumtion-och-produktion/Hallbar-mat/   
10 Matavfall i Sverige - Uppkomst och behandling 2016  

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-

88118.pdf?pid=22466   

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Konsumtion-och-produktion/Hallbar-mat/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Konsumtion-och-produktion/Hallbar-mat/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Konsumtion-och-produktion/Hallbar-mat/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Konsumtion-och-produktion/Hallbar-mat/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Konsumtion-och-produktion/Hallbar-mat/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Konsumtion-och-produktion/Hallbar-mat/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Konsumtion-och-produktion/Hallbar-mat/
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https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Konsumtion-och-produktion/Hallbar-mat/
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arbeta med att minska matsvinn är att fokusera på att hindra mat att bli 

för gammal/otjänlig, eller är att utnyttja de råvaror som idag sorteras bort 

redan i produktionen på grund av för låg efterfrågan. Exempelvis 

frukt/grönsaker med estetiska brister, grön blast från rädisor, betor och 

morötter, värphöns och mjölkkor. 

  

Delmål 2.1:  

För alla offentligt serverade måltider i Strängnäs kommunkoncern 

ska mängden matsvinn hållas på en miniminivå. Matsvinnet ska 

mätas och påbörja definitionen av vad miniminivån är under 2021. 

 

Viktiga aktörer som har identifierats är: Privatpersoner, 

SBAB/SFAB, Culinary Craft. SEVAB, Restauranger, 

Måltidsservice, tillsammans med skolor, samt vård och 

omsorg. Lantbruksskolor i länet. Lär upp vuxna, pedagoger och 

andra som kan påverka och göra möjligt för barn att vara 

delaktiga, avtalsleverantörer, lokala lantbrukare, 

livsmedelsföretag  

 

Hinder och viktiga förutsättningar: 

Livsmedelslagstiftningarna. Redovisning av kommunens 

matsvinn - se till så att uppgifterna fylls i och redovisas. Bra att 

veta att de gröna påsarna sorteras som plast och återvinns. Bra 

att medborgarna får lämna in frukt till kommunens kök. Inom 

produktion och handel uppstår också målkonflikter mellan hur 

mycket det kostar i tid och pengar att genomföra preventiva 

åtgärder och den relativt lilla ekonomiska förlust det innebär 

när vissa livsmedel kastas. Affärsmodeller, 

livsmedelslagstiftning och attityder hos konsument och handel 

har också visat sig ha betydelse för uppkomst av matsvinn. 

Möjlighet till sortering av matavfall i anslutning till enheternas 

verksamhetslokaler, etappmål kopplat till cirkulär ekonomi på 

nationell nivå med fokus på matsvinn kan ge vägledning, säker 

och god hantering av mat som går att återvinna, insyn och 

kontinuerlig uppföljning 

2.2 Mer växtbaserat på tallriken   

Servera mindre kött och inför mer vegetariskt. Att minska konsumtion av 

kött och mjölkprodukter samt äta mer växtbaserad mat är en av de 

viktigaste åtgärderna för att reducera den konsumtionsbaserade 

klimatpåverkan. Mer vegetariskt behöver inte handla om enbart 

vegetarisk matlagning utan också om kötträtter med mindre kött i och att 

lägga mindre andel kött på tallriken. 
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Delmål 2.2:  

Klimatpåverkan (totalt och per kg) från kommunkoncernens 

inköpta livsmedel ska minska. Mängden kött i de offentliga 

måltiderna ska till 2023 minska till hållbara nivåer. På 

kommunkoncernens anordnade möten, event och konferenser 

serveras uteslutande vegetariskt från 2021. 

  

Viktiga aktörer som har identifierats är: Vårdnadshavare. 

Verksamheter där barn och unga finns. Culinary Craft, 

äldreomsorg, Fyra Mälarstäder, måltidsservice. Pedagogisk 

personal, alla som anordnar möten, event och konferenser i 

kommunkoncernen, barn och elever 

 

Hinder och viktiga förutsättningar: risk för motstånd bland 

elever och brukare, samt deras anhöriga, kunskapshöjande 

insatser och beteendeförändring är mycket viktiga, 

Kunskapsstödjande insatser, för ökad acceptans och förståelse. 

Vissa föräldrar kan vara oroliga för sina barns näringsintag. Det 

krävs tydlig information om exempelvis protein- och 

näringsinnehåll så att både vuxna och barn förstår att vegetarisk 

mat fungerar bra. Samtidigt kan det vara bra att koppla de nya 

kostvalen till hur mycket mindre utsläppen blir osv så att 

kunskapen kring klimatfördelarna samtidigt ökar. Odling året 

om i Sverige/använda säsongsurval. Vår köttpott per vecka 

räcker inte till att varje dag ha en alternativ kötträtt plus 

vegetariskt. Se till så att det finns tillräckligt med tillagad 

vegetarisk mat, inte bara rå. Det behövs tillgång till resurser 

kring kommunikation insatser inom måltidsservice, 

kommunikatör, grafisk design, utredare, mm. 

2.3 Främja klimatsmart lantbruk   

Ett liv inom planetära gränser kräver ett hållbart lantbruk – både lokalt 

och globalt. Ett hållbart lantbruk bidrar till artrikedom, men sprider inte 

växt- och insektsgifter, utarmar ändliga resurser, bördiga jordar och 

skövlar skogar. Upphandling är ett viktigt instrument för att säkerställa 

att den mat som konsumeras i offentlig regi är så klimatsmart som 

möjligt. För att stödja producenter behövs dialog: Vad behöver de för att 

kunna ställa om och minska sin klimatpåverkan, och hur kan kommunen 

säkerställa att de finns kvar i framtiden? För att minska matens 

klimatpåverkan ytterligare bör vi större utsträckning än idag äta efter 

säsong, men framförallt i ökad utsträckning ta hand om, och 

lagra/konservera frukt och grönsaker så att dessa kan ätas också under 
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vinterhalvåret. Detta kräver spridning av kunskap och utveckling av 

infrastruktur för lagring och förädling/konservering av lokala råvaror. 

 

Livsmedelshanteringen bidrar till runt hälften av den totala 

övergödningen samt 20-25 procent av Sveriges totala klimatpåverkan. 

Upphandling är ett väldigt viktigt instrument för att säkerställa att den 

mat som konsumeras i offentlig regi är så klimatsmart som möjligt och 

produceras på ett hållbart sätt. Detta kräver kunskap av den som 

upphandlar: men att upphandla ekologisk mat är en enkel väg att minska 

matens klimatpåverkan.   

  

Delmål: 2.3  

Kommunkoncernen främjar lantbrukets omställning till 

fossilfrihet och klimatneutralitet.   

  

Viktiga aktörer som har identifierats är: Fyra Mälarstäder, 

Lantbrukarna, Länsstyrelsen, Stolt mat i Sörmland. Culinary 

Craft, Nämnderna, Naturskyddsföreningen Strängnäs, Fossilfritt 

Sverige, LRF, Ekologiska lantbrukarna, drivmedelsproducenter, 

producenter av lantbruksmaskiner, aktörer som arbetar med 

konvertering av fossildrivna arbetsmaskiner och fordon, Reko-

ringar, energi- och klimatrådgivningen, Energikontoret i 

Mälardalen 

 

Hinder och viktiga förutsättningar: LOU, både hinder och 

förutsättning. Tillgång på producenter - särskilt frukt och grönt. 

Tillgång på vilt - där finns det ett hinder. Fossilfritt lantbruk 

handlar inte bara om upphandling utan om att underlätta för 

befintliga aktörer att ställa om till fossilfritt, oavsett vem de 

säljer till, samverkan och dialog 

3. Hållbar konsumtion  

Vår konsumtion ger betydande klimatavtryck – framförallt i andra länder. 

Den viktigaste åtgärden inom området är att konsumera mindre, då detta 

skulle ge störst effekt på våra utsläpp av växthusgaser. Ledorden för 

arbete inom området följer avfallstrappans logik och bör vara: konsumera 

mindre, men bättre (mer hållbara material, produkter med längre 

livslängd, designade för 

reparation/återanvändning/återvinning/tjänster). Dela: mycket av de 

resurser vi har idag är underutnyttjade (bland annat står privatägda bilar 

still i snitt 95% av tiden). Delning av resurser som ytor, fordon, kläder, 

verktyg, friluftsutrustning och teknisk utrustning är ett sätt att möjliggöra 

tillgång till det som inte används hela tiden, men minska 
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resursanvändning och klimatavtryck från dessa. Att laga och förlänga 

livet på våra saker, och att möjliggöra återanvändning är också viktiga 

ledord för att minska klimatavtrycket från konsumtionen. Sist i raden av 

ledord är att återvinna materialet i det som ändå blir avfall.   

3.1 Minskade men bättre inköp  

Minskad konsumtion är den enskilt viktigaste och effektivaste åtgärden 

för att minska påverkan från konsumtionsområdet. Två 

produktkategorier som idag genererar mycket koldioxidutsläpp är 

exempelvis elektronik och textilier11. Att förebygga produktion och avfall 

från dessa kategorier är därför en bra startpunkt och första åtgärd. Att 

låta bli att tillverka en mobiltelefon gör att vi minskar utsläppen 

motsvarande 460 km bilkörning.  

  

Delmål 3.1:  

Under 2021 ska en inventering påbörjas av kommunkoncernens 

inköp som kan minskas/bytas ut och uppföljningsbara mål ska 

arbetas fram. Kommunkoncernen ska sprida sina erfarenheter till 

invånare och andra relevanta aktörer i kommunen.   

  

Viktiga aktörer som har identifierats är: Externa: SKR, Kommuninvest, 

Upphandlingsmyndigheten, Second hand-butiker, enskilda engagerade 

företagare. Kommunkoncernens olika verksamheter, Fyra Mälarstäder, 

Fritidsbanken, Barn/Elever, Energikontoret i Mälardalen 

  

Hinder och viktiga förutsättningar: Kompetensen behöver höjas och 

invanda mönster brytas. Ta hjälp av tankesättet kring cirkulär 

ekonomi, nyttja de nationella etappmålen kopplat till cirkulär 

ekonomi, tid för förändring, samverkan, Barn/Elever (bör vara 

delaktiga för att lära sig återvinna-, reparera-, dela- saker etc. detta 

leder till mindre behov av inköp), Ibland svårt/omöjligt att förlänga 

en produkts livslängd, t.ex. att det är relativt dyrt (billigare att köpa 

nytt) och/eller svårt/omöjligt att hitta reservdelar,  

3.2 Hållbar delning av saker och ytor  

Delningsekonomi handlar om att ge varandra tillgång till underutnyttjade 

resurser – det kan vara exempelvis mark, lokaler, fordon, tid, data och 

kompetens. Delning kan ske kommersiellt och med eller utan vinstsyfte 

och i många fall utan ägarbyte. Senare decenniers digitala utveckling har 

gjort möjligheten till delning större – personer eller organisationer kan 

                                                        
11 Miliute-Plepiene et al. 2019  

https://www.ivl.se/download/18.2299af4c16c6c7485d0cda/1567683302567/B2356.pdf   

https://www.ivl.se/download/18.2299af4c16c6c7485d0cda/1567683302567/B2356.pdf
https://www.ivl.se/download/18.2299af4c16c6c7485d0cda/1567683302567/B2356.pdf
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idag erbjuda system som underlättar för deltagare att dela, byta eller 

återbruka resurser med varandra. Det kan också handla om plattformar 

som utför tjänster i samband med delningen. 

Inom en kommunorganisation kan delning ske genom att olika 

kommunala verksamheter ger varandra tillgång till resurser som idag 

underutnyttjas: en bilpool kan användas av flera verksamheter och 

lokaler och utrustning kan delas mellan verksamheter. Delning kan också 

ske mellan kommunkoncern och invånare genom att kommunkoncernen 

delar med sig av sådant som resurser som lokaler, odlingsmark, 

verkstäder eller att kommuninvånare erbjuds en plattform för att dela 

med sig av sina resurser till kommunkoncernens verksamheter – som 

läxhjälp och språkcafé. Det kan också innebära kommunalt stöd till 

delning mellan invånare genom att erbjuda plattformar för delning, 

cykelpool, fritidsbank och klädbytardagar. För att undvika negativa 

effekter av delning är det viktigt att utforma och styra delning på rätt sätt: 

ta hjälp av forskning på området. 

 

Delmål 3.2:  

Kommunkoncernen ska under 2021 ta fram riktlinjer för sitt 

interna arbete med delning.  

 

Viktiga aktörer som har identifierats är: Sociala nätverk (köp/sälj/byt), 

föreningar, studieförbund, nätverk som Klimatinitiativ Strängnäs, Interna 

(kommunala bolag): SEVAB, SFAB  

 

Hinder och viktiga förutsättningar: Svårigheter att fördela 

ekonomiska risker mellan parter (t ex delning av (skol)lokal, 

fordonspooler etc.), Kultur (beteenden) – våga upplåta lokaler, 

rädsla för skicket på lokaler och prylar. Kompetens (behöver 

höjas). Varje enhet köper in saker på egen budget vilket skapar 

mitt och ditt. Håller på grejer ifall de skulle behövas. Man har 

kanske inte kompetens att ta hand om grejerna. IT fixar bara 

vissa. Fråga: ”I händelse av kris, är vi ändå säkra om vi ska 

tänka hållbart ur klimatperspektiv bara?” Medborgardialog, Att 

hitta parter som kan och vill driva detta operativt 

3.3 Förläng livet på saker och återanvändning  

Klimatavtryck och resursåtgång minskar om vi kan förlänga livet på våra 

saker och se till att återanvändning – inte bara återvinning - är möjlig. 

Svårigheten ligger idag ofta i att infrastruktur och aktörer med tillräcklig 

kapacitet för återanvändning/reparation av de mängder det rör sig om 

saknas. Det finns också kunskapsbrister i många organisationer om vad 

man får återanvända och skänka vidare, och hur man kan göra detta. 
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Delmål 3.3:  

Under 2021 ska kommunkoncernen utreda hur återanvändning 

och lagning kan utvecklas internt och hur externa initiativ kan 

stöttas och spridas.  

 

Viktiga aktörer som har identifierats är: Externa: Region 

Sörmland, studieförbund, föreningar, second hand-butiker, 

Klimatinitiativ Strängnäs etc, hantverkare och egna företagare, 

Skolan-Barn/elever, Skolverket. Interna kommunala bolag, 

SEVAB, Upphandlingsenhet, Fritidsbanken, Alla enheter med 

olika maskin- och teknikparker. 

 

Hinder och viktiga förutsättningar: system för återbruk av t.ex. 

kontorsmöbler mm. Det görs till viss del men på olika håll, 

behöver samordnas, Att det saknas ekonomiska-, praktiska-, och 

etiska incitament, Medborgardialog. Alla goda idéer som beslutas 

ska in i riktlinjer och policydokument. ”Så ska vi jobba!” ”Alla har 

inte koll på allt”. Kommunikation. Kursplaner för skola och 

förskola i slöjd och hemkunskap med hållbarhetsperspektiv 

(individoberoende), ta hjälp av nationella etappmål kopplat till 

cirkulär ekonomi, Inventera. (utförande och kunskapsöverföring), 

röja hinder för och utöka samverkan med föreningar, 

återanvändning 

3.4 Hållbara finanser  

Klimat- och miljöbelastningen från sparkapital som placerats i kol, olja 

och gasföretag är stora. Bara svenska folkets sparkapital i dessa sektorer 

utgör mångmiljardbelopp, och svenskarnas sparande orsakar lika stora 

klimatutsläpp som hela Sverige.12  Hur pengar investeras spelar därför 

stor roll för om vi kommer att kunna nå uppsatta klimatmål. Detta gäller 

inte minst för kommuner vars finansverksamhet förvaltar både kapital 

och skulder. Att placera kapital och låna kapital är två sidor av samma 

mynt. För att hållbara placeringar av kapital ska kunna göras måste 

någon annan göra investeringar till nytta för miljö- och klimat som de 

behöver pengar till. Investerare med kapital måste också finnas – annars 

blir inte investeringen av (Arnesson 2015)13. 

                                                        
12 Från Arnesson 2015 som refererar till: PWC, 2014; Världsnaturfonden 2014 och 

2015  
13 Arneson, Hanna (2015). Grön ekonomi - Omställning till en 

klimatvänlig, resurseffektiv och socialt inkluderande ekonomi genom 
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En utmaning på området är att det är svårt att veta hur man praktiskt gör 

för att investera hållbart. När det gäller kommuners kapitalförvaltning så 

har kommunekonomer historiskt sett varit duktiga på redovisning, men 

haft begränsade kunskaper i finansiell ekonomi. Den pressade 

arbetssituationen gör det i många fall svårt att hinna kompetensutveckla 

sig inom området. Det finns dock goda exempel på kommuner som 

arbetat målmedvetet med detta område. Samverkan har också visat sig 

vara en framgångsfaktor: flera kommuner har gått samman i nätverk och 

grupper som givit möjlighet att stärka kompetens och 

förhandlingsstyrka15. 

 

Delmål 3.4:  

Kommunkoncernens finansverksamhet ska bidra till minskad 

klimatpåverkan genom sin kapital- och skuldförvaltning.  

Klimatbelastningen från kommunkoncernens kapitalförvaltning 

ska beaktas vid placeringar, med ambitionen att 

kapitalförvaltningen ska vara klimatneutral 2030. Dessutom ska 

grön finansiering väljas för den externa låneskulden där så är 

möjligt. 

  

Viktiga aktörer som har identifierats är: Externa: Pensionsmyndigheten, 

SKR, 4M (Fyra Mälarstäder-samarbetet där Strängnäs i år är ordförande), 

Kommuninvest, Upphandlingsmyndigheten, andra kommuner som 

jobbar aktivt med frågan, banker och kreditinstitut. Interna: 

Ekonomiavdelningen 

Hinder och viktiga förutsättningar: Lagen om offentlig 

upphandling som hinder och möjlighet. Kompetenshöjning 

4. Energi- och resurseffektiv bebyggelse och markanvändning  

I Sverige står byggindustrin som helhet för en femtedel av Sveriges 

klimatpåverkan (produktion av byggmaterial, transporter, byggandet, 

mm) och vår bostads- och tjänstesektor står för nästan 40 procent av 

landets energianvändning. Vårt energisystem är överlag koldioxidsnålt, 

men för att frigöra resurser åt exempelvis transportsektorn är 

energieffektiviseringar viktiga. Och för att hantera mer el från sol och 

vind och fler elbilar i elsystemet och undvika spetsolja i uppvärmningen 

är effektproblematiken något som bör hanteras för både el och värme 

även på byggnadsnivå. 

                                                        
kapitalförvaltning.  15 Kommunpuls 2018; 

https://www.ohman.se/nyheter/2018/hallbara-finanser/   

https://www.ohman.se/nyheter/2018/hallbara-finanser/
https://www.ohman.se/nyheter/2018/hallbara-finanser/
https://www.ohman.se/nyheter/2018/hallbara-finanser/
https://www.ohman.se/nyheter/2018/hallbara-finanser/
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När det gäller miljöbelastningen som uppstår vid materialtillverkning och 

produktion av nya byggnader så händer mycket inom detta område. Om 

två år börjar en ny lag gälla som innebär att det blir obligatoriskt att 

redovisa byggnaders klimatpåverkan vid nybyggnation. Nu arbetar 

beställare, byggherrar och entreprenörer med att utveckla metoder för att 

beräkna och kunna ställa krav på koldioxidsnåla byggmaterial och 

byggmetoder, vilket är en förutsättning för en fossilfri och 

konkurrenskraftig svensk basindustri. 

 

Möjligheten att höja kolinlagringen i våra marker är ett relativt nytt 

område i klimatsammanhang som seglat upp som en möjlighet för att 

bromsa klimatförändringarna så vi hinner ställa om samhället.  

 

  
Energianvändning inom Strängnäs bostads- och servicesektor (GWh). Källa: SCB:s Kommunala 

och Regionala Energistatistik  

4.1 Ny bebyggelse som är energi- och resurseffektiv  

När det byggs nytt bör det göras med byggmaterial som har låg 

klimatpåverkan. Det handlar också om att minska mängden byggmaterial 

och cirkulera byggmaterial och produkter genom återbruk. Bostäderna 

och lokalerna ska också vara energieffektiva, ha klimatsmart 

uppvärmning, vara flexibla, yteffektiva och främja ett transporteffektivt 

samhälle. Effektstyrning är något som bör övervägas vid nybyggnation. 

En framgångsfaktor i denna satsning kommer vara framförhållning och 

att frågorna behandlas tidigt i processen. 

 

Delmål 4.1:  
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Kommunkoncernens byggnadsbestånd ska ha 30 procents lägre 

specifik energianvändning till 2030 (räknat från år 2009). 

Energikraven i nya byggnader kommer att uppfyllas med hjälp av 

låga värmeförlusttal och effektåtgärder ska bidra till ett stabilt och 

klimatsnålt energisystem även framöver. Kommunkoncernen ska 

från 2021 ställa drivande klimatkrav i samband med upphandling 

av alla nya byggnader för att minska klimatbelastningen som 

uppstår vid materialtillverkning och produktion av en byggnad. 

Strängnäs kommer särskilt driva utvecklingen för klimatneutrala 

småhus.   

  

Viktiga aktörer som har identifierats är: Kommunkoncernens 

egen lokalbeställning. SFAB, mark- och exploaterings- samt 

projektenheten, energi- och klimatrådgivningen. Statliga 

myndigheter med markintressen såsom, Statens fastighetsverk, 

Försvarsmakten. Det pågår just nu utvecklingsprojekt för att ta 

fram kostnadseffektiva klimatkrav vid nybyggnation där Sveriges 

Allmännytta, Kommuninvest, Fossilfritt Sverige, Sveriges 

byggindustrier. Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.  

 

Hinder och viktiga förutsättningar: Omvärldsspaning och 

dialog med marknaden (olika exploatörer), Byggbranschen 

styrs av upphandlingskrav och har ofta hårda tidskrav vilket 

ofta kräver att beställaren styr via upphandlingen. En 

framgångsfaktor i denna satsning kommer vara 

framförhållning och att frågorna behandlas tidigt i processen. 

Kunskapsuppbyggnad behövs när det gäller hållbara 

byggmaterial. Ägardirektiv som styr olyckligt. Krav i 

upphandlingar när våra egna bolag bygger. Strategiska 

markinköp och markbyten. Markanvisningar. Tydlighet i 

översiktsplanen. Osäkerhet kring kommunala särkrav. 

Fjärrvärme bidrar också till fossilfri elproduktion. Energi- och 

resurseffektivitet i nybyggnation kan, och bör, definieras i 

mätbara termer. Nära-nollenergibyggnader (NNE) krav vid 

nybyggnation. Kommuninvest arbetar just nu fram lånevillkor 

som är mer fördelaktiga om man bygger mer förmånligt för 

klimatet. 

4.2 Renovering och omställning av befintlig bebyggelse  

Att undvika att bygga nytt innebär stor klimatnytta. Därför bör befintlig 

bebyggelse tas om hand, rustas upp och vid behov varsamt 

energirenoveras. Utemiljöer och områdens karaktär och 

mobilitetsåtgärder är åtgärder som kan förlänga livslängden och öka 
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trivsamheten i äldre områden När tillfälle ges kan effektstyrning vara bra 

att införa. 

 

Delmål 4.2:  

Kommunkoncernens byggnadsbestånd ska ha 30 procents lägre 

specifik energianvändning till 2030 (räknat från år 2009). I den 

befintliga bebyggelsen ska fokus ligga på att anpassa och rusta 

upp områden samt klimatsmart och varsam renovering av lokaler 

och bostäder.       

 

Viktiga aktörer som har identifierats är: De kommunala bolagen 

SFAB, SEVAB, Allmännyttans klimatinitiativ, energi- och 

klimatrådgivningen, Langnebo i Trosa (Ett kollektiv hyresrättshus 

som är en ekonomisk förening), Göteborg för inspiration inom 

återbruk, Energikontoret i Mälardalen 

 

Hinder och viktiga förutsättningar: Framförhållning och tidigt 

inne i processen är en framgångsfaktor. PBL för bland annat 

rivningsbeslut. Att SFAB och verksamheter planerar 

tillsammans för flexibla lösningar, mm. Förenkla återbruk för 

byggmaterial (ex Göteborg). Vid återbruk bör garantier utredas. 

Energi- och resurseffektivitet i nybyggnation kan, och bör, 

definieras i mätbara termer. 

4.3 Markanvändning med ökad kolinlagring  

Våtmarker binder stora mängder koldioxid och spelar en viktig roll för 

biologisk mångfald. Många våtmarker i Sverige har dikats ur. Att 

restaurera och anlägga nya våtmarker är därför en viktig och konkret 

klimatinsats. Biokol och ökad mullhalt i skog och mark är också åtgärder 

som ökar kolinlagringen. Detta är ett relativt nytt forskningsområde där 

potentialer och möjligheter utreds på många håll just nu. Detta gäller att 

bevaka och förmedla kunskap och förstå hur kommunkoncernen kan 

bidra inom detta område.  
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Kommunen äger ca 3000 ha varav produktiv skogsmark 1465 ha, inägomark (åker och bete) 358 ha, 

väg och kraftledning 83 ha, impediment – myr 65 ha, impediment – berg 56 ha och övrig areal 

1000 ha. Källa: MEX  

Delmål 4.3:  

Se över våtmarksfrågan inom ramen för översiktsplanearbetet och 

kartlägg potentialer för biokol och ökad mullhalt i mark och skog.  

Detta ska bli klart för vidare beslut under 2023.    

 

Viktiga aktörer som har identifierats är: Stora fastighetsägare, 

både privata och statliga. Strängnäs stift, Länsstyrelsen, LRF, 

Naturskyddsföreningen Strängnäs, Projektenhet, MEX, VA- och 

återvinningsstrateg, Miljöenhet, SEVAB/ESEM 

 

Hinder och viktiga förutsättningar: Se till att ha kunskap om 

kompletterande åtgärder för att uppnå klimatneutralitet 

genom kollager, mm – finns forskning och nationella 

potentialstudier. Våtmark som sedan får strandskydd. Att 

använda åkermark till annat. Skilj på reversibelt och 

irreversibelt. Så länge man inte hårdgör ytor kan det återställas 

till åkermark. Kan lätt bli projekt som inte hanteras över tid. 

Några identifierade målkonflikter är a) täcka depositionen och 

uppföra solcellspark b) mullhöjande åtgärder och 

rekreationsområden. Kommunens grönplan, Stärka kunskaper 

i ämnet, stödja miljöorganisationer lokalt, ekologiska jordbruk, 
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kolmilan i Åker, kommunens vattenplan, VA-plan och 

dagvattenpolicy 

4.4 Samhällsplaneringsprocess med klimatfokus  

Det krävs en samhällsplanering som gynnar ett gott, klimatsmart liv. 

Åtgärder ska tas fram som säkrar att planeringsprocessen har ett 

övergripande klimatfokus. Framförhållning och tidiga processer är viktiga 

bitar. Ett viktigt underlag i denna satsning utgörs av den övergripande 

utvecklingsstrategin i översiktsplanen för Strängnäs kommun. Denna 

anger bland annat var framtida bostadstillväxt skall ske. Huvuddelen av 

bostadsbyggnationerna skall ske kring järnvägsstationerna i Strängnäs 

stad och Läggesta. Ett avstånd på fem kilometer från dessa anges som 

stationsnära lägen och lämpar sig för bebyggande med tanke på 

hållbarhetsaspekter. 

 

Delmål 4.4:  

Få till en planprocess som stödjer den samhällstransformation 

som krävs för fossilfria transporter till 2030 och uppnå 

klimatneutralitet till 2040.   

 

Viktiga aktörer som har identifierats är: Dialoger med invånare.  

Regionen är en mycket viktig spelare. Processplanerarna i kommunen.  

Andra kommuner som har en bra planprocess. Trafikverket, Planenheten, 

kommunikationsavdelningen 

 

Hinder och viktiga förutsättningar: Utbildningsinsatser. 

Målkonflikter måste lyftas för bedömning/avdömning. 

Utvecklingsstrategin i kommunens översiktsplan. 

5. Lokal förnybar energiförsörjning  

Sveriges energisystem har överlag redan låg klimatpåverkan. Detta tack 

vare koldioxidsnål elproduktion och en omställning av 

fjärrvärmesystemet med hjälp av lagstiftning och koldioxidskatt. Dock så 

står nu energisystemet inför förändringar. I och med införseln av 

vindkraft, solel och elfordon så kommer effektfrågan behöva hanteras. 

Det kommer tidvis bli trångt i elnätet. Dessutom är det viktigt att frigöra 

så mycket fossilfria bränslen som möjligt till bland annat 

transportsektorn, en målkonflikt som gör att resurseffektivitet blir en 

viktig fråga. Att hitta lokala resurser och var de ska användas samt att se 

till att det händer är något en kommun kan göra för att gynna detta. 
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5.1 Fossilfri och resurseffektiv uppvärmning  

Uppvärmningen bör först och främst vara fossilfri vilket den i stort sett är. 

I Strängnäs fjärrvärmeproduktion används idag fossil olja som 

spetsbränsle och detta bör avvecklas. Det bör också undersökas ifall det 

går att ta tillvara på restprodukter och gynna lokal produktion av 

biobränslen14. En annan åtgärd som kan leda till bra resurshushållning är 

att ta tillvara på lokal spillvärme för att koppla på fjärrvärmen. Solvärme 

kan passa bra i vissa typer av anläggningar. 

 

Delmål 5.1:  

Till 2030 ska all uppvärmning i kommunen som geografiskt 

område vara fossilfri, framtidssäker och ha hög resurseffektivitet.  

 

Viktiga aktörer som har identifierats är: SEVAB, SFAB, industrier och 

stora energianvändare, arrendatorer, markägare, hästgårdar, exploatörer,  

Boverket, LRF, Agro etanol, Kommunens Projektenhet, Inköpsenhet samt 

Mark- och exploateringsenhet 

 

Hinder och viktiga förutsättningar: Centrala värmelösningar som 

fjärrvärme och närvärme, kan minska nyttjandet av elnätet. 

Prisbilden är idag en bromsande faktor för fjärrvärmens 

utveckling. Oklar potential för återvinning av lokal spillvärme 

 

5.2 Lokal förnybar elproduktion   

Sol och vind ger förnybar elproduktion som bör gynnas på olika sätt. Dels 

genom att kommunkoncernen går före, men även genom att underlätta 

för invånare och aktörer att investera i förnybart. Det saknas riksintresse 

för vindbruk i kommunen och det finns en del områden med 

intressekonflikter. Överlag är det goda vindförhållanden och vindkraft har 

stor potential att bidra. Sol passar extra bra där det behövs kyla eller för 

att tillföra el där stora förluster undviks. 

 

Delmål 5.2:  

Utse lämplig mark för vindkraft och solcellsparker och få med 

detta i planprocessen till 2025, som en del av översiktsplanen. Sätt 

upp ambitiösa mål för kommunkoncernens fastigheter fram till 

2030 och 2040. Framtidssäkra elsystemet för att hela tiden har ett 

stabilt elsystem som har utrymme för elfordon och förnybar 

                                                        
14 Livscykelanalys av biogas från restprodukter, 

http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/SGC257.pdf   

http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/SGC257.pdf
http://www.sgc.se/ckfinder/userfiles/files/SGC257.pdf
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elproduktion. Verka för åtgärder för att säkerställa framtida 

effektbehov. 

 

Viktiga aktörer som har identifierats är: SFAB, SEVAB, 

Vindkraftsproducenter/företag och andra marknadsaktörer, 

exploatörer. Projektenhet, Inköpsenhet samt Mark- och 

exploateringsenhet 

Hinder och viktiga förutsättningar: lagstiftning, motstående intressen, 

riksintressen, Försvarsmaktens verksamhet kan i olika utsträckning 

påverkas negativt av uppförande av höga objekt, däribland vindkraftverk. 

Därav bör Försvarsmakten kontaktas i arbetet med att peka ut lämpliga 

områden för vindkraftsetablering för att undvika eventuella konflikter 

med Försvarsmaktens verksamhet. Uppförandet av solceller kan kräva 

bygglov inom områden som av myndigheten är utpekade riksintressen 

enligt 3 kap 9 § miljöbalken. Inom Strängnäs kommun är Härads skjutfält 

lokaliserat vilket är ett utpekat riksintresse av Försvarsmakten. Vid 

etablering av större solenergianläggningar och vindenergianläggningar 

krävs sannolikt ombyggnad av befintliga elnätanläggningar och 

utbyggnad med nya elnätanläggningar. Vid behov av ombyggnad av 

ledningar inom regionalt elnät vilka är linjekoncessionspliktiga ledningar 

är det troligt att ny koncession behöver sökas vilket är tidskrävande. I 

Strängnäs kommun har Svenska kraftnät en 400 kV-ledning(CL3 S5) 

även kallad Hamra-Åker. Svenska kraftnät har ledningsrätt för 

kraftledningarna som är av betydelse för rikets elförsörjning. 

Ledningsrätten innebär att åtgärd/verksamhet som på något sätt 

inskränker Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som 

belastas av ledningsrätt. Exploatering av mark, till exempel för vindkraft, 

får inte försämra framkomligheten för framtida 

transmissionsnätsledningar längs befintliga stråk. All utbyggnad av 

elproduktion kräver anslutningsnät. Vid större produktionsetableringar 

krävs ofta förstärkningar av såväl lokal-, region- som stamnät. 

Vindkraftverk kräver skydds- och säkerhetsavstånd till kraftledningar. 

Kommunen är påverkad av hinderytor för följande flygplatser: 

Stockholm-Arlanda, Stockholm-Bromma, Västerås, Eskilstuna, Uppsala 

Ärna (Försvarsmakten) och Stockholm-Skavsta. Därför ska frågan 

remitteras till dessa när det gäller eventuell byggnation av objekt, 

exempelvis vinkraftverk, högre än 20 m. 
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5.3 Fossilfria drivmedel och distribution  

Elektrifiering av lätta fordon är något kommunkoncernen kan stötta på 

olika sätt där infrastruktur för elbilar där folk bor är en effektiv åtgärd. 

Dock bör effektfrågan hanteras i samband med detta. Att producera 

biogas från restprodukter (matavfall, gödsel, mm) är mycket klimatsmart 

och ska gynnas. Övriga biobränslen är också på frammarsch, men för att 

undvika bakslag som skövling av regnskog behövs fördjupad kunskap.   

 

Delmål 5.3:  

Under 2021 ska det tas fram en plan för laddinfrastruktur och 

fossilfria bränslen där förutsättningar och kommunkoncernens 

roller klargörs. I den fysiska planeringen beakta behovet av 

lämpliga platser för sådana anläggningar.   

 

Viktiga aktörer som har identifierats är: SEVAB, biogasaktörer, andra 

leverantörer av fossilfria bränslen, kommunens fordonsenhet, 

kollektivtrafiken, markägare och fastighetsägare, bränsleleverantörer. 

kommunens Projektenhet, Inköpsenhet samt Mark- och 

exploateringsenhet, Energikontoret i Mälardalen 

Hinder och viktiga förutsättningar: Samordna med andra 

satsningar inom transportområdet. Håll kunskapsläget 

uppdaterat. Vid utbyggnad av laddinfrastruktur krävs sannolikt 

ombyggnad av befintliga elnätanläggningar och utbyggnad med 

nya elnätanläggningar. Ombyggnad eller flytt av Vattenfalls 

anläggning ska anmälas i god tid. Ombyggnad/flytt bekostas av 

den som initierat ärendet, om det inte regleras på annat sätt i 

avtal. Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och 

elfordon" för Sörmland. Effektproblematiken vid ökad 

elektrifiering av fordonsflottan behöver belysas i planen för 

laddinfrastruktur 

5.4 Förnybar och resurseffektiv kyla  

Behovet av kyla växer i samhället och möjligheterna att utveckla frikyla 

och fjärrkylanät, mm bör utredas. 

 

Delmål:   

Behovsinventering ska genomföras under 2021 och därefter fattas 

beslut om fortsättningen.   

 

Viktiga aktörer som har identifierats är: SEVAB naturlig aktör.  

Samordningsvinster med fjärrvärme? 
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Hinder och viktiga förutsättningar: Kunskapsnivån inom 

området är låg och nuläget oklart. Behovsinventering nödvändig. 
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Klimat- och energiplan för Strängnäs kommun, 
information och förslag om antagande

Beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. anta Klimat- och energiplan för Strängnäs kommun, daterad 2020-12-10

2. anta Strategisk miljöbedömning av Strängnäs klimat- och energiplan, 
daterad, 2020-06-04 rev. 2020-12-10.

3. det särskilda uppdraget som lämnats till Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden avseende ”Planering för att möjliggöra att kommunen har 
fossilfria transporter 2030 och nått klimatneutralitet 2040” bedöms som 
slutfört.

Yrkanden
Magnus Brandel (S), Tony Raitis (M) och Magnus Holmstedt (S) yrkar bifall till 
liggande förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir miljö- 
och samhällsbyggnadsnämndens beslut.

Beskrivning av ärendet
Ett förslag till klimat- och energiplan för Strängnäs kommun har tagits fram som 
svar på det särskilda uppdrag som ställdes till Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden, i Flerårsplan Strängnäs kommun 2019-2021, där uppdraget gällde 
planering för att möjliggöra att kommunen har fossilfria transporter 2030 och 
nått klimatneutralitet 2040.

Klimat- och energiplanen ska även fylla funktionen av kommunens energiplan 
som kommunen genom lag (1977:439) om kommunal energiplanering är skyldig 
att upprätta. Den strategiska miljöbedömningen, som bifogas ärendet, krävs med 
anledning av detta. Ett första utkast av den strategiska miljöbedömningen kunde 
upprättats efter tre veckors samråd med länsstyrelsen under slutet av april, där 
omfattning och innehåll i den strategiska miljöbedömningen definierades.

Förslaget till klimat- och energiplan har beretts av förvaltningen, med 
konsultstöd fram till sommaren 2020, och genom workshops riktade till 
kommunorganisationen och de kommunala bolagen samt en separat workshop 
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riktad till allmänheten under 2019. Förvaltningens arbetsgrupp, vilken bestått av 
representanter från ekonomiavdelning, kommunikationsavdelning, kansli-
avdelning, kulturkontor, samhällsbyggnadskontor, socialkontor, teknik- och 
servicekontor, utbildningskontor, SFAB och SEVAB, för området har fått 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget inför framtagandet av en 
remissversion. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade i april 2020 att 
skicka en remissversion av planen på remiss internt och externt och att 
remissvaren skulle inkomma till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast 
den 30 juni 2020. 

Under remissperioden har ett 20-tal aktörer visat intresse i frågan och avgett sina 
remissvar. Ett fåtal aktörer förmedlade att svarstiden var för kort för att de skulle 
kunna avge sitt remissvar. Ett fåtal externa aktörer begärde och beviljades 
förlängd svarstid. Svar har inkommit från såväl externa som interna aktörer, där 
exempelvis privatpersoner, föreningar och andra intresseorganisationer samt 
statliga förvaltningsmyndigheter kan nämnas utöver de remissvar som inkommit 
internt från kommunorganisationens nämnder, bolag och förvaltning.

Efter att remissperioden avslutats har förslaget till klimat- och energiplan, med 
anledning av inkomna synpunkter, setts över av förvaltningen. Översynen 
resulterade i att förvaltningen i slutet av november 2020 presenterade förslag till 
hur synpunkterna skulle tas omhand för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
Efter en tidsmässigt kort politisk förankring med omfattande 
informationsunderlag där bland annat nämndens ledamöter givits tillfälle att 
komma med sina synpunkter på förvaltningens förslag till justeringar har 
förvaltningen justerat remissutgåvan. Den justerade planen kan nu presenteras i 
sin helhet genom det nu framskrivna och liggande förslaget i detta ärende.

Den strategiska miljöbedömningen har inför detta förslag till beslut justerats med 
anledning av de justeringar som gjorts i klimat- och energiplanen efter 
remissomgången.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet och klimat- och energiplanen i sig medför inga ekonomiska 
konsekvenser för kommunen.

Framtagandet av liggande förslag till klimat- och energiplan har finansierats 
genom medel kopplade till det särskilda uppdrag som miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden fick av kommunfullmäktige.
Ekonomiska konsekvenser till följd av kommande åtgärder, t.ex. förvaltningens 
organisering, planering, genomförande, utvärdering, framtagande av underlag för 
uppföljning etc., kopplade till målen i denna plan behöver egen finansiering.
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Hur stora de ekonomiska konsekvenserna blir för kommunen är delvis beroende 
av hur väl man lyckas med tvärhorisontellt arbete och samverkan mellan kontor 
och bolag.

Övriga konsekvenser
De förväntade miljömässiga konsekvenserna av genomförandet av planen 
beskrivs i den strategiska miljöbedömningen som bifogas ärendet.

Förväntade övriga konsekvenser av ett genomförande av planen är svårt att på 
förhand sia om, då konsekvenserna till största del kommer att bero på kommande 
prioriteringar och satsningar i samband med åtgärdsplaneringen till följd av 
klimat- och energiplanen.

Det är därför av stor vikt att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet 
bedöms som en helhet och att målkonflikter utreds i beredning och verkställande 
av beslut kopplade till åtgärderna.

Planen bedöms ha positiva konsekvenser för barn och ungdomar eftersom den 
skapar förutsättningar för kommunen att bidra till uppfyllelsen av de nationella 
klimatmålen och Parisavtalet, för att trygga framtiden för kommande 
generationer.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Klimat- och energiplan för Strängnäs kommun, daterad 2020-12-10
Strategisk miljöbedömning av Strängnäs klimat- och energiplan, daterad, 2020-
06-04 rev. 2020-12-10
Sammanställning av inkomna remissynpunkter del 1, daterad 2020-12-11
Sammanställning av inkomna remissynpunkter de 2, daterad 2020-12-11

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
____________________



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Strategisk miljöbedömning av 
Strängnäs klimat- och energiplan 

 

2020-06-04 rev. 2020-12-10 

 

Dnr: MSN/2020:359 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Denna strategiska miljöbedömning har tagits fram med stöd 
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Inledning 
Strängnäs klimat- och energiplan arbetades fram under hösten 2019 och vidare under 2020. 

Denna handling är en strategisk miljöbedömning av den strategins remissversion daterad 

2020-04-24 och därefter reviderad inför antagandet. 
 

Syftet med klimat- och energiplanen är att Strängnäs kommun på ett strategiskt, handlingskraftigt, 

långsiktigt och samordnat sätt ska ta sig an klimatutmaningen. Syftet med den strategiska 

miljöbedömningen är integrera miljöaspekter i planering och beslutfattande så att en hållbar 

utveckling främjas och då inte bara klimatmässigt. Det kan finnas tillfällen då klimatinsatser 

motverkar andra miljökvalitetsmål. Denna typ av intressekonflikter som lyfts fram i den 

strategiska miljöbedömningen för Strängnäs klimat- och energiplan. 
 

Den strategiska miljöbedömningen är reglerad i miljöbalken 6 kap. 3 § och Naturvårdsverket har 

publicerat en vägledning. Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller en kommun som 

upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning göra en 

strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningar är att integrera miljöaspekter 

i planering och beslutfattande så att en hållbar utveckling främjas. 
 

Sveriges 16 miljökvalitetsmål konkretiserar vad ekologiskt hållbar utveckling innebär. 

Miljökvalitetsmålen spänner över stora områden. Naturvårdsverket föreslår att den strategiska 

miljöbedömningen utgår från Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Det är inte ovanligt att åtgärder och 

lösningar kan bidra till att nå flera mål samtidigt. Men det finns också tillfällen då en åtgärd kan 

bidra till ett mål samtidigt som den motverkar något annat mål. 
 

Att identifiera, beskriva och bedöma effekter på människors hälsa och miljön är centralt i en 

miljöbedömning. Med miljöeffekter menas direkta eller indirekta effekter som är positiva eller 

negativa, tillfälliga eller bestående, kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på kort, 

medellång eller lång sikt på miljön eller människors hälsa. Miljöeffekter är inte begränsade till 

geografiskt, det vill säga de kan uppstå både i närområdet och långt bort. De kan uppstå både 

inom och utanför Sveriges gränser. 
 

I Miljöbalken 6 kap. 12 § fastslås att miljöbedömningens omfattning och detaljeringsgrad ska vara 

rimlig med hänsyn till: 
 

• Bedömningsgrunder och aktuell kunskap 

• Planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad 

• Var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig 

• Att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och 

program eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder 

• Allmänhetens intresse 
 

I 6 kap. 11 § 3 a miljöbalken anges att en miljökonsekvensbeskrivning i den strategiska 

miljöbedömningen ska innehålla uppgifter om miljöförhållandena och miljöns sannolika 

utveckling om planen eller programmet inte genomförs. Detta framskrivna nuläge brukar ofta 

kallas nollalternativ och används vid en jämförelse mellan alternativet som tas fram inom ramen 

för planer och program. 
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Det är reglerat i 6 kap. 16 § att det i beslutet att anta en plan eller ett program eller i en särskild 

handling i anslutning till beslutet ska redovisas vilka åtgärder som planeras för att övervaka och 

följa upp den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet innebär. 

 

Beslut om omfattning och innehåll enligt 
avgränsningssamråd 
Det har genomförts ett avgränsningssamråd om omfattning och innehållet fastställdes till: 

 

 En sammanfattning av Strängnäs klimat- och energiplan 

 Ett resonemang kopplat till vad som händer klimatmässigt om planen inte antas jämfört 

med om den antas 

 En översikt som på satsningsnivå indikerar hur de 16 miljökvalitetsmålen påverkas 

(negativt, positivt eller kumulativt). 

 Per satsning görs även en kortfattad kvalitativ beskrivning av miljöpåverkan och 

intressekonflikter som kan uppstå. Detta görs för att lyfta miljöaspekter som behöver tas i 

beaktning då beslut väl ska fattas kring konkreta åtgärder. 

 En redogörelse för hur det följs upp att identifierade miljöeffekter och intressekonflikter tas 

i beaktan i beslut kring konkreta åtgärder. 

 

Sammanfattning av Strängnäs klimat- 
och energiplan 

Innehåll 
Planen inleds med en genomgång av Strängnäs mål samt globala och nationella klimatmål, går 

igenom planens principer och avgränsningar samt kommunens olika roller. Det följande kapitlet 

redovisar hur Strängnäs klimatpåverkan har utvecklats över åren och hur stor den är i nuläget. 

Sedan följer kärnan i planen som består av fem fokusområden med tillhörande satsningsområden 

som var och en har separata delmål som syftar till att Strängnäs ska uppfylla sina 

klimatambitioner. Under arbetets gång togs det även fram förslag och exempel på åtgärder för 

varje satsning. Dessa kommer användas som inspiration för kommande åtgärdsplanering. 

 

Syfte, mål och principer 
Planen syftar till att Strängnäs genom en ambitiös kommunpolitik ska bidra till Sveriges klimatmål 

samt Parisavtalet. Planen ska uppfylla lagen om kommunal energiplanering. Kommunfullmäktige 

beslutat om två klimatmål för Strängnäs som geografiskt område: 
 

• Transporterna ska vara fossilfria 2030 

• Klimatneutralitet ska uppnås 2040 
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Planen omfattar all klimatpåverkan som kommunen och invånarna i Strängnäs orsakar samt vissa 

kommande insatser som kan göras för att bromsa klimatförändringarna. En del utsläpp sker i 

Strängnäs, andra är betydande men sker på andra ställen i Sverige eller övriga världen. Några 

viktiga principer som genomsyrar planen är: undvika suboptimering genom att sänka utsläppen 

inom Strängnäs gränser bara för att öka dem någon annanstans; ta ett helhetsgrepp över alla de 

utsläpp som invånarna och kommunkoncernen orsakar oavsett var de sker samt tydliggöra var det 

finns risk för annan typ av miljöpåverkan. 
 

Alla föreslagna satsningar och åtgärder ska inneha en eller flera av följande egenskaper: 
 

• De leder till betydande utsläppsminskningar här och nu 

• De möjliggör betydande utsläppsminskningar på sikt 

• Kommunen har stor rådighet 

• Viktig symbolfråga 

 

Kommunens olika roller och rådighet 
Tre olika roller har identifierats för kommunen som aktör för hållbar omställning på lokal nivå. 

Dessa relaterar till de olika rådigheter/förutsättningar som kommunen har när det gäller att agera. 

De tre rollerna har varit en viktig utgångspunkt och verktyg i arbetet med att ta fram relevanta 

åtgärder för att nå uppsatta mål. Rollerna tydliggör när kommunen har hela ansvaret samt 

möjligheten för kommunen att agera i frågor som man inte har ensam, eller ens direkt rådighet 

över. Rollerna är: 
 

Föregångare: Kommunen går före inom sin egen verksamhet och styr denna mot klimatneutralitet. 

Genom detta arbete skapas efterfrågan på klimatsmarta varor och tjänster, men också arbetssätt 

och exempel för andra att ta efter. 
 

Klimatplanerare: Kommunen ser till att invånarna kan leva ett gott klimatneutralt liv genom att se 

till att exempelvis samhällsfunktioner, infrastruktur och andra samhällssystem stöttar detta. 
 

Samhällsaktör och test-arena: Kommunen agerar som arena och katalysator för samverkan mellan 

företag, föreningar och invånare när det gäller omställningen till ett hållbart och klimatneutralt 

samhälle. Kommunen gynnar innovationer, pilotprojekt och stöttar lokala initiativ som vågar testa 

nya sätt att bygga-, organisera- och leva i ett klimatneutralt samhälle. 

 

Fokusområden och tillhörande satsningar 
Planen omfattar all klimatpåverkan som kommunen och invånarna i Strängnäs orsakar samt vissa 

kommande insatser som kan göras för att bromsa klimatförändringarna. En del utsläpp är direkta 

och sker i Strängnäs, andra är betydande men sker på andra ställen i Sverige eller övriga världen. 

För att strukturera arbetet har fem stora fokusområden identifierats: 1) Hållbara transporter och 

resor, 2) Klimatsmart mat, 3) Hållbar konsumtion, 4) Energi- och resurseffektiv bebyggelse och 

markanvändning och 5) Lokal förnybar energiförsörjning. 
 

Under varje fokusområde har 3-4 satsningar tagits fram. Den vetenskapliga höjden är säkrad med 

hjälp av experter och sakkunniga på varje område. De slutliga formuleringarna och indelningarna 
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har skett i samråd med kommungruppens projektgrupp. För att säkra effektiviteten har det tagits 

fram uppföljningsbara delmål på satsningsnivå. 
 

Här följer en översikt över alla fokusområden och satsningar. De är även utförligt beskrivna i 

planen. 

 

1. Hållbara transporter och resor 

1.1. Klimatsmart vardagsresande där fler väljer att gå, cykla och åka kollektivt 

1.2. Accelererad omställning till energieffektiva och fossilfria fordon 

1.3. Effektiva och fossilfria varutransporter 

1.4. Klimatvänliga möten och semestrar 

2. Klimatsmart mat 

2.1. Minskat matsvinn 

2.2. Mer växtbaserat på tallriken 

2.3. Främja hållbart lantbruk 

3. Hållbar konsumtion 

3.1. Minskade men bättre inköp 

3.2. Hållbar delning av saker och ytor 

3.3. Förläng livet på saker och återanvändning 

3.4. Hållbara finanser 

4. Energi- och resurseffektiv bebyggelse och markanvändning 

4.1. Ny bebyggelse som är energi- och resurseffektiv 

4.2. Renovering och omställning av befintlig bebyggelse 

4.3. Markanvändning med ökad kolinlagring 

4.4. Samhällsplaneringsprocess med klimatfokus 

5. Lokal förnybar energiförsörjning 

5.1. Fossilfri och resurseffektiv uppvärmning 

5.2. Lokal förnybar elproduktion 

5.3. Fossilfria drivmedel och distribution 

5.4. Förnybar och resurseffektiv kyla 

 

Planens struktur, framtagningsprocess och 
dess koppling till kommande åtgärdsarbete 
Fokusområden och satsningar har en tidshorisont på lång respektive medellång sikt. I 

utvecklandet av klimat- och energiplanen har det även arbetats förslag på ett antal möjliga 

åtgärder som rör klimat och energi. Åtgärdsförslagen hanteras av förvaltningen när klimat- och 

energiplanen är beslutad. 
 

Arbetet med att ta fram åtgärdsförslag har involverat kommunens projektgrupp, forskare och 

sakkunniga från IVL Svenska Miljöinstitutet samt politiker, tjänstemän, anställda vid kommunala 

företag samt medborgare i Strängnäs. 
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Den 16 september 2019 hölls en workshop för allmänheten där fokusområdena presenterades och 

deltagarna fick ge input till vad som behöver göras för att kommunen ska nå satta mål inom de 

olika fokusområdena och satsningarna. En stor mängd åtgärdsförslag kom in. 
 

Den 10 oktober 2019 hölls en workshop för kommunens tjänstemän, politiker och anställda vid 

kommunala bolag. Här presenterades planens upplägg och målsättningar; kommunens olika 

roller; fokusområden och satsningar med exempelåtgärder under varje satsning. Workshoparbetet 

gick ut på att kommentera, modifiera och komplettera föreslagna exempelåtgärder; att identifiera 

befintliga initiativ, nätverk och aktörer; samt att fånga upp hinder och viktiga förutsättningar. 

Detta arbete syftade till att få in nödvändig lokal förankring i det fortsatta arbetet med att 

formulera konkreta åtgärder. 

 

 

Figur: Principskiss som visar hur fokusområden, satsningar och roller hänger ihop med åtgärdsförslagen 

 

 
 

Resonemang om planens klimatnytta 
Strängnäs klimatmål är att transporterna ska vara fossilfria 2030 och att klimatneutralitet (i likhet 

med de nationella målen) uppnåtts 2040. För att undvika suboptimering genom att sänka 

utsläppen inom Strängnäs gränser bara för att öka dem någon annanstans så behandlar planen alla 

utsläpp som invånarna och kommunkoncernen orsakar oavsett var de sker. Dock har kommunen 

inte rådighet över alla utsläpp och det har tagits med i bedömningen. Det är också ett samspel 

mellan nationella beslut och lokala åtgärder och det kan i många fall vara svårt att avgöra vilken 

nivå som påverkar vad. Nationella beslut sätter ofta ramar och förutsättningar, men det är ofta de 

lokala åtgärderna som konkretiserar och driver på. 
 

Planen omfattar både territoriella utsläpp, konsumtionsbaserade utsläpp och utsläpp orsakat av 

sparande och andra finansieringsformer. För de territoriella utsläppen finns det fullgod statistik 

och en fullständig nulägesanalys har genomförts. För de konsumtionsbaserade utsläppen har 
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schabloner beräknats med hjälp av svenskens medelutsläpp. Storleken på de finansiella utsläppen 

är inte bedömda även om de på nationell nivå är i storleksordning med våra territoriella utsläpp. 
 

Årliga utsläpp av växthusgaser i Strängnäs sett ur olika perspektiv (storlekarna gäller hela 

Strängnäs, inte bara kommunens verksamhet): 
 

 Territoriella utsläpp – 140 000 ton koldioxidekvivalenter 

 Konsumtionsbaserade utsläpp – uppskattningsvis mellan 300 000 – 400 000 ton 

koldioxidekvivalenter 

 Utsläpp orsakade av finanser – i storleksordningen 100 000 - 200 000 ton 

koldioxidekvivalenter. 
 

Överlag antas betydande utsläppsminskningar ske även om planen inte antas. Men att arbeta 

aktivt med klimatfrågan kommer att förbereda Strängnäs lokalt inför den samhällsförändring vi 

står inför. 
 

Transporter och resor 
Hållbara transporter är en stor utsläppspost att hantera för Strängnäs, vilket också avspeglas i de 

politiskt satta målen. Transportsektorn står för den dominerande delen av de direkta 

koldioxidutsläppen och kommunkoncernen har stora möjligheter att påverka utvecklingen. Denna 

fråga är också högt upp på den nationella dagordningen vilket gör att fler nationella styrmedel 

troligtvis är att vänta. Det kommer dock att krävas stora insatser för att nå hela vägen fram, både i 

form av tid, pengar och kunskap. 
 

När det gäller vägtrafiken bedöms Strängnäs ambitioner leda till tidigarelagda 

utsläppsminskningar jämfört med den nationella ambitionen. Dels genom att lyckas hålla nere 

trafikmängderna trots en ökande befolkning och dels genom stora ansträngningar för att gynna en 

bra omställning av fordonsparken. Sammantaget bedöms de avvärjda utsläppen från vägtrafiken 

till 230 000 ton koldioxidekvivalenter för perioden fram till 2040. Vägtrafiken kommer 2030 

fortfarande orsaka årliga utsläpp på ca 25 000 ton, men med hjälp av endast de nationella 

åtgärderna bedöms motsvarande utsläpp ligga kring 45 000 ton. En del av de åtgärder som görs 

kommer minska utsläppen utanför Strängnäs gränser då Strängnäs är en tydlig pendlarkommun. 

Samtidigt så kommer Strängnäs kommun inte kunna påverka genomfartstrafiken nämnvärt. Dessa 

två delar antas i denna bedömning vara av samma storleksordning 
 

För flygresorna gäller konsumtionsperspektivet. Gällande invånarnas flygresor kan Strängnäs 

kommun inspirera genom att föregå med gott exempel. Dock är rådigheten låg förutom de egna 

tjänsteresorna och det är svårt att bedöma klimatnyttan i normförändrande arbete. Om utsläppen 

från flygresorna halveras fram till 2030 och sedan halveras från den nivån fram till 2040 undviks 

kring 350 000 ton ackumulerade koldioxidekvivalenter, men klimat- och energiplanens inflytande 

är dock begränsad. 
 

Konsumtion av varor, tjänster och livsmedel 
Kommunens invånares konsumtion av varor, tjänster och livsmedel orsakar stora utsläpp men ofta 

utanför Strängnäs gränser. Genom att arbeta med dessa frågor så stöttar Strängnäs en hållbar 

produktionskedja samtidigt som det i en del fall kan leda till kostnadsbesparingar och att det 

lokala näringslivet gynnas. Avgörande är att det avsätts tillräckligt med resurser för 

kommunikation och kunskapsspridning. Att se över kommunens finanser kommer också leda till 

stora utsläppsminskningar och gynna en sund ekonomi. 
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För att bedöma hur stor koldioxidminskningen inom fokusområdet klimatsmart mat har 

konsumtionsperspektivet har använts tillsammans med jordbruksverkets uppskattningar i "Hur 

liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? – ett diskussionsunderlag om 

vad vi äter i framtiden". Totalt sett är potentialen för avvärjda utsläpp ca 300 000 ton ackumulerade 

koldioxidekvivalenter fram till 2040, men klimat- och energiplanens rådighet är begränsad till 

främst de egenserverade måltiderna. 
 

Om utsläppen från det offentliga och hushållens konsumtion av varor (som elektronik, textilier, 

inredning, osv) i Strängnäs skulle minska till hälften 2030 och från det halveras till 2040 innebär det 

undvikna utsläpp på närmare 700 000 ton ackumulerade utsläpp. Men klimat- och energiplanens 

rådighet är begränsad till främst den egna konsumtionen. 
 

Nybyggnation 
Vid ny bebyggelse så är det av avgörande betydelse för de nationella målen att byggmaterial och 

byggprocess sänker sin klimatpåverkan och här har Strängnäs möjlighet att bidra stort genom att 

utveckla prestandadrivande klimatkrav och nischa sig mot klimatneutrala småhus. 
 

Kommunen har rådighet över det egna byggandet, men kan även påverka byggherrar på olika sätt. 

Detta drivs också tydligt från nationellt håll och ingår i den nationella klimatmålen. I 

nulägesanalysen har inte Strängnäs byggtakt analyserats utan i bedömningen utgår vi från 

konsumtionsbaserade schabloner och att bygg- och anläggningsbranschen har tagit fram en 

färdplan för att bli klimatneutral. Idag bedöms de årliga utsläppen ligga i storleksordningen 

115 000 ton koldioxid, det vill säga kring en tredjedel av de konsumtionsbaserade utsläppen. Detta 

omfattar infrastruktur, privat byggande och offentligt byggande. Det är rimligt att anta att 

klimatneutralt byggande uppnås 2050 i Sverige. Om denna process påskyndas i Strängnäs så kan 

de ge ytterligare närmare 200 000 ton undvikna ackumulerade utsläpp. 
 

Energi 
Den totala årliga energianvändningen ligger i Strängnäs på cirka 1000 GWh. Då transportsektorns 

energianvändning räknas bort är resterande användning närmare 700 GWh. Dessa 700 GWh består 

främst av el, förnybara bränslen och fjärrvärme och har relativt låg klimatpåverkan, 13 000 ton i 

årliga utsläpp. En fjärdedel av dessa utsläppen bedöms komma från användningen av spetsolja i 

fjärrvärmeproduktionen. Det finns också potential att energieffektivisera och att bygga förnybar 

elproduktion i form av vind och sol vilket kommer behövas då biobränslen och el behöver frigöras 

åt elfordon och industrin. Detta kommer möjliggöra ett klimatneutralt välfärdssamhälle. 

Potentialen för att undvika utsläpp bedöms till ca 50 000 ton koldioxidekvivalenter fram till 2040. 

 

Kvalitativ beskrivning av påverkan på 
miljökvalitetsmålen 
En inledande översikt visar vilka miljökvalitetsmål som påverkas av de olika satsningarna. Detta 

följs av en kvalitativ beskrivning av miljöpåverkan och intressekonflikter som kan uppstå på 

satsningsnivå. Detta görs för att lyfta miljöaspekter som behöver tas i beaktning då beslut väl ska 

fattas kring konkreta åtgärder. 
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Översikt 
På nästkommande sida i tabell 1 finns en översikt som på satsningsnivå indikerar hur de 16 

miljökvalitetsmålen påverkas. I denna strategiska miljöbedömning ligger fokus på betydande 

påverkan. Några av satsningarna går ut på att minska användningen av energi och resurser, vilket 

enbart har positiv påverkan då trycket på natur och ekosystem då också minskar (exempelvis ”2.1. 

Minskat matsvinn”). Andra satsningar går ut på att skifta till bättre tekniker, bränslen eller 

tillvägagångssätt som är bättre än de konventionella (exempelvis ”1.2. Accelererad omställning till 

energieffektiva och fossilfria fordon”). Det betyder dock inte att de alternativen inte har någon 

påverkan alls och här beskrivs därför den påverkan som uppstår eller riskerar uppstå trots att 

alternativet är bättre än dagens lösning. 
 

Resurs- och bränslemarknader är allt som oftast globala, varor köps in från olika delar av världen 

och flertalet emissioner sprids långväga. Det vi gör i Sverige påverkar miljön i andra delar av 

världen och det som andra gör påverkar miljön i Sverige. I denna bedömning beskrivs påverkan 

oavsett om det sker inom Strängnäs gränser eller utanför. 
 

I tabellen används miljökvalitetsmålens numrering: 
 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vattendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv 
 

Teckenförklaring i tabellen: 

■ Indikerar risk för negativ påverkan, 

■ Positiv påverkan 

■ Kumulativ påverkan 
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1. Hållbara transporter och resor 

1.1. Klimatsmart vardagsresande där fler väljer att gå, 
cykla och åka kollektivt 
Denna satsning handlar om att ta ett samlat grepp och arbeta för att minska mängden daglig 

vägtrafik. Det är åtgärder som går ut på att undvika bilresor och gynna cykling, gång och 

kollektivtrafik på olika sätt. Ur ekologisk synvinkel är en minskad mängd vägtrafik positiv för alla 

miljökvalitetsmål och en förutsättning för att klara Sveriges klimatmål på nationell nivå. Mindre 

mängd drivmedel och fordon behöver produceras vilket innebär mindre tryck på ekosystem både i 

Sverige och globalt. Lokalt innebär det mindre buller, bättre luft, färre olyckor och att mark kan 

frigöras. God rörlighet krävs för att ha ett välfungerande samhälle, så välfungerande alternativ 

som bra cykelinfrastruktur och konkurrenskraftig kollektivtrafik måste erbjudas. Rättviseaspekten 

och folklig förankring är en viktig förutsättning och det behövs en klok avvägning mellan att 

försvåra och att erbjuda bättre alternativ. 

 

1.2. Accelererad omställning till energieffektiva och 
fossilfria fordon 
I denna satsning tar kommunen en pådrivande roll för att ställa om så att den egna fordonsparken 

blir klimatriktig, fossilfri och effektiv och att invånarna ska känna sig trygga med att investera i en 

fossilfri bil. Förutom att ställa om den egna fordonsparken till företrädesvis el, biogas eller 

laddbara elhybrider. I en övergångsperiod kan även alternativa hållbara biodrivmedel användas. 

Infrastruktur som laddning för elbilar och tankställen för biogas är också viktiga åtgärder. För att 

inte orsaka ökade utsläpp eller skadlig miljöpåverkan utanför Strängnäs och Sveriges gränser 

behövs god kunskap om miljöriskerna när ett nya tekniker och marknader växer fram och en 

relativt utförlig redogörelse följer därför. 
 

El: Mängden elfordon växer och marknaden är under utveckling. En ökad mängd elfordon 

kommer innebära en ökad elanvändning (även om den totala energianvändningen minskar då 

elfordon är energieffektiva) och att fler batterier tillverkas. En ökad elanvändning i fordonssektorn 

är något som hanteras på nationell nivå och det finns både goda förutsättningar och realistiska 

planer för hur detta ska gå till1. 
 

När det gäller batterier så förbättras klimatprestandan om tillverkningen sker så energieffektivt 

och med så lite fossil el som möjligt2. Detta har förbättrats på senare år, men det finns fortfarande 

stor förbättringspotential. Därför är det i dagsläget fördelaktigt med mindre batterier som kan 

laddas ofta. Batterierna innehåller metaller som litium och oftast även kobolt, nickel och mangan. 

Gruvdrift kan ha stor miljömässig och social belastning och metallförsörjningskedjorna är idag inte 

transparenta. 

 
 

 
1 Energimyndigheten, Scenarier över Sveriges energisystem 2018, rapportnummer ER 2019:7 
2 IVL SvenskaMiljöinstitutet, 2019, Lithium-Ion Vehicle Battery Production, rapportnummer C444 
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Att återvinna metallerna ur batterierna när de är uttjänta är viktigt för att minska behovet av nya 

råvaror. Återvinning av kobolt, nickel och koppar sker i dagsläget med relativt hög effektivitet i 

Europa. Litium återvinns däremot inte i stor skala på grund av återvinningskostnader, relativt lågt 

råvarupris och låga volymer inkommande batterier. Bedömningen är att återvinningen behöver 

förbättras, men att detta kommer förbättras i takt med att marknaden växer. 
 

Biogas från restprodukter: När biogas produceras från restprodukter (matavfall, gödsel, mm) 

nyttjas energin på ett mycket effektivt sätt. Skulle materialet istället deponeras leder det till utsläpp 

av bland annat metan. Vid förbränning av metan omvandlas det till koldioxid som är en mycket 

mindre potent växthusgas och andelen hälsofarliga partiklar är mycket lägre. Metan läcker 

visserligen ut i själva produktionsledet, framförallt vid uppgradering till fordonsgas, men totalt 

sett leder biogas från restprodukter till en begränsad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och 

mindre gifter i miljön. 
 

Förbränningen av biodrivmedel leder till luftutsläpp av olika föroreningar som påverkar 

luftkvalitén, försurningen och övergödningen. För biogas är generellt sett dessa utsläpp lägre 

jämfört med dess fossila motsvarigheter. 
 

Övriga biobränslen: Vid odling av energigrödor för produktion av biodrivmedel 

(biogas/etanol/biodiesel) riskeras vissa av miljöfördelarna att bytas ut mot nackdelar. Om till 

exempel skog, torv eller gräsmark omvandlas till odlingslandskap skulle detta kunna leda till att 

mer koldioxid frigörs än vad som sparas med att ersätta fossila bränslen. Under odlingssteget av 

biobränslen har även markemissioner av kväveoxider och ammoniak uppmärksammats som ett 

miljöproblem. En omfattande produktion av energigrödor riskerar att motverka miljömålen kring 

begränsad klimatpåverkan, ingen övergödning och ett rikt odlingslandskap. Genom att exempelvis 

använda HVO som innehåller palmolja sänks utsläppen av växthusgaser lokalt men det finns en 

betydande risk för att det blir högre utsläpp utanför Strängnäs gränser samt att den biologiska 

mångfalden påverkas i skyddsvärda ekosystem som tropiska regnskogar. 
 

Förbränningen av biodrivmedel leder till luftutsläpp av olika föroreningar som påverkar 

luftkvalitén, försurningen och övergödningen. För biogas och etanol är generellt sett dessa utsläpp 

lägre jämfört med dess fossila motsvarigheter. För biodieseln och fossil diesel är skillnaderna dock 

ganska små. 

 

1.3. Effektiva och fossilfria varutransporter 
Kommunens varutransporter kan ofta effektiviseras och i samhällsplaneringen så är e-handel en ny 

företeelse som bör hanteras. Satsningen innebär åtgärder för att 1) minska transporterna, 2) för att 

ställa om till energieffektiva och fossilfria fordon och 3) infrastruktur som stöttar en effektivare e- 

handel. 
 

De miljöaspekter som gås igenom ovan i avsnitt ”1.1. Klimatsmart vardagsresande där fler väljer 

att gå, cykla och åka kollektivt” samt ”1.2. Accelererad omställning till energieffektiva och fossilfria 

fordon” gäller även denna satsning. 

 

1.4. Klimatvänliga möten och semestrar 
Satsningen går ut på att gynna klimatvänliga möten genom att minimera antalet tjänsteresor med 

fossildrivna bilar och flyg samt att främja hållbara semestrar. Den mest påtagliga miljöaspekten är 

att klimatpåverkan minskar då detta kommer innebära är minskad användning av fossila bränslen 
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som bensin, diesel och flygbränslen. Det innebär även en mängd andra positiva aspekter som finns 

beskrivna under avsnitt ”1.1. Klimatsmart vardagsresande där fler väljer att gå, cykla och åka 

kollektivt” 

 

2. Klimatsmart mat 

2.1. Minskat matsvinn 
Matproduktionen påverkar miljön runt om i världen3,4 genom exempelvis övergödning, 

klimatpåverkan, spridning av gifter i form av bekämpningsmedel och antibiotika. Genom att ta 

bättre vara på maten och slänga mindre minskar trycket på våra ekosystem på en mängd olika sätt. 

 

2.2. Mer växtbaserat på tallriken 
Att minska konsumtion av kött och mjölkprodukter samt äta mer växtbaserad mat är en av de 

viktigaste åtgärderna för att reducera den konsumtionsbaserade klimatpåverkan. Kött som ersätts 

med växtbaserat minskar inte bara köttproduktionen, men även växtproduktionen då behovet av 

foder minskar. Det innebär överlag att mer växtbaserat minskar klimatpåverkan, trycket på våra 

ekosystem, antibiotika- och kemikalieanvändningen och vattenåtgången. Viss kött- och 

fiskproduktion gynnar viktiga naturvärden och dessa ska inte väljas bort. Det finns också 

vegetabilier som är sämre än andra gällande vattenåtgång, kemikalier, markanvändning, biologisk 

mångfald, mm och dessa bör undvikas. Till exempel bör vanliga vegetabilier som spelar stor roll 

för den biologiska mångfalden – som potatis, morot, spannmål, raps och lök – odlas miljöriktigt. 

 

2.3. Främja hållbart lantbruk 
Den svenska livsmedelshanteringen står för cirka 50 procent av vår totala övergödning och 20-25 

procent av vår totala klimatpåverkan. Livsmedelsproduktionen ger också upphov till spridning av 

gifter i form av bekämpningsmedel, är en vattenkrävande sektor och leder i vissa fall till 

regnskogsavverkning och utfiskning. Satsningen ska gynna ett hållbart lantbruk både på det lokala 

och det globala planet och att säkra en effektiv matproduktionen som ska klara att försörja en 

växande världsbefolkning. Matsäkerheten bör förbättras i Sverige och det är därför viktigt att inte 

slå ut det lokala jordbruket genom alltför tuffa upphandlingskrav utan gynna en lokal omställning 

genom exempelvis dialog med lokala aktörer. Viss kött- och fiskproduktion gynnar viktiga 

naturvärden och dessa bör främjas. Exempelvis så gynnar bra naturbeteskött biologisk mångfald 

även om dess klimatpåverkan inte är obetydlig och en del skaldjur motverkar övergödning. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3 Naturvårdsverket: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter- 

omrade/Avfall/Matsvinn/ 
4 Livsmedelsverket: https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matsvinn/rapporter-och-publikationer 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Matsvinn/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Matsvinn/
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/matsvinn/rapporter-och-publikationer
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3. Hållbar konsumtion 

3.1. Minskade men bättre inköp 
Vår konsumtion ger betydande miljöavtryck framförallt i andra länder och minskad konsumtion 

leder till minskad påverkan inom en mängd miljöområden. Elektronik och textilier har i planen 

utpekats som bra produktkategorier att starta med då deras klimatpåverkan är hög. Ett kilo 

elprodukter som inte tillverkas sparar motsvarande 305 km bilkörning och ett kilo textil som inte 

tillverkas sparar motsvarande 200 km bilkörning5. 
 

Textilindustrin är en av världens mest resursintensiva och mest förorenande branscher6 och 

miljöpåverkan är stor i alla delar av den textila värdekedjan: vid produktionen av fibrer, vid 

tillverkning och behandling av material och produkt, vid transport och försäljning, liksom i 

användningsledet vid tvätt och skötsel. Störst miljöpåverkan har produktionsledet, där stora 

mängder råvaror, energi, vatten och kemikalier används. Närmare 80 procent av de produkter som 

konsumeras i Sverige är tillverkade utanför EU:s gränser och textilproduktionen bidrar till stora 

problem i flera regioner. Bristfällig tillgång till och användning av vattenreningsanläggningar i 

kombination med bristfällig hantering av process- och funktionskemikalier leder till att stora 

mängder förorenat vatten släpps ut. Utsläppen bidrar till övergödning och toxiska effekter i vatten 

och mark och det finns exempel på områden där färskvatten blivit en bristvara på grund av 

textilindustrin. 
 

Elektronik innehåller stora värdefulla metaller. Mobiltelefoner, teveapparater, vitvaror och datorer 

hör till de vanligaste produkterna i avfallsströmmen i världen, och de ökar. Varje år kastas ungefär 

50 miljoner ton elektroniskt avfall7. Vår elektronik innehåller sällsynta och kritiska metaller och 

innebär miljömässig påverkan vid utvinning, produktion och avfallshantering. Gruvdrift är energi- 

och kemikalieintensiv och ger upphov till stora mängder gruvavfall. Icke ansvarsfull gruvdrift kan 

leda till att spridning av radioaktiva material och läckage av farliga ämnen som tungmetaller som 

kvicksilver, arsenik, bly, zink och kadmium. Stora mängder guld, platina, koppar, kobolt och 

aluminium – för att nämna några få material – används idag i vår elektronik och ännu mer 

sällsynta ämnen som antimon och indium, som behövs för tillverkning av batterier och solceller, 

kommer att ta slut inom några år om efterfrågan fortsätter i samma takt och inga nya fyndigheter 

hittas. I genomsnitt byter vi mobil efter ett och ett halvt till två år medan mobiler rent tekniskt ofta 

håller i minst fem år. 

 

3.2. Hållbar delning av saker och ytor 
Delningsekonomi handlar om att ge varandra tillgång till underutnyttjade resurser – det kan vara 

exempelvis mark, lokaler, fordon, tid, data och kompetens. Just nu håller en ny typ av 

delningsekonomi på att växa fram. Syftet är att minska, klimatpåverkan och resursåtgången vilket 

gynnar många av miljökvalitetsmålen, men för att undvika negativa effekter av delning är det dock 

viktigt att utforma och styra delning på rätt sätt8. Det finns ett antal potentiella rekyleffekter som 

bör bevakas; 1) ökad annan konsumtion på grund av kostnadsbesparingar, 2) om avståndet blir för 

 

 
5 IVL Svenska Miljöinstitutet, 2019, Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner, rapportnummer B2356 
6 Naturvårdsverket http://www.naturvardsverket.se/hallbara-textilier/ 
7 IVL Svenska Miljöinstitutet, 2019, E-waste and raw materials 
8 RE:Source, 2019, Delningens potential, rapportnummer C371 

http://www.naturvardsverket.se/hallbara-textilier/
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långt eller transportmedlet ger för mycket utsläpp så motverkas vinsten med delning, 3) ökad 

tillgänglighet som leder till ökad konsumtion – till exempel ökad tillgång till verktyg leda till 

ökade renoveringar och därmed inköp av material som annars inte skulle ha köpts, 4) förkortad 

livscykel på produkter som inte underhålls eller tas om hand vid delad användning, 6) teknisk 

inlåsning till ineffektiva produkter som exempelvis privata bildelare som kan vara mer benägna att 

dela äldre fordon med mindre effektiva motorer. 

 

3.3. Förläng livet på saker och återanvändning 
Klimatavtryck och resursåtgång minskar om vi kan förlänga livet på våra saker och se till att 

återanvändning – inte bara återvinning - är möjlig. Syftet är att minska, klimatpåverkan och 

resursåtgången vilket gynnar många av miljökvalitetsmålen. Den stora besparingen i 

återanvändning ligger i att man slipper producera nya varor när gamla används återigen. De 

viktigaste varorna att återanvända är elektronik och kläder som båda har stor miljöpåverkan i 

tillverkningsledet. Det gäller också att få till en effektiv materialåtervinning och ändå säkra giftfria 

och resurseffektiva kretslopp9. För både återanvändning och materialåtervinning gäller det att fasa 

ut farliga ämnen såsom exempelvis mjukgörare i plast, flamskyddsmedel, tungmetaller, mm. 

 

3.4. Hållbara finanser 
Klimat- och miljöbelastningen från sparkapital som placerats i kol, olja och gasföretag är stora. Hur 

pengar investeras spelar därför stor roll för om vi kommer att kunna nå uppsatta klimatmål. Detta 

gäller inte minst för kommuner vars finansverksamhet förvaltar både kapital och skulder. En 

utmaning på området är att det är svårt att veta hur man praktiskt gör för att investera hållbart. 

Det gäller att införskaffa bra kunskap och samverka med rätt aktörer för att detta ska ge avsedd 

effekt. 

 

4. Energi- och resurseffektiv bebyggelse och 
markanvändning 

4.1. Ny bebyggelse som är energi- och resurseffektiv 
I Sverige står byggindustrin som helhet för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan (produktion av 

byggmaterial, transporter, byggandet, mm) och vår bostads- och tjänstesektor står för nästan 40 

procent av landets energianvändning. Ny bebyggelse påverkar alltid och det bästa är att undvika 

bygga nytt. Men resurseffektivt byggande, bra byggmaterial, fossilfri energi, effektiva transporter 

och klimatsmart samhällsplanering minimerar påverkan. 
 

När det byggs nytt är det viktigt med resurseffektivitet och rätt byggmaterial då produktion och 

transport av byggmaterial innebär klimatutsläpp i samma storleksordning som 

energianvändningen under en byggnads livstid. Tillverkning av byggmaterial (exempelvis betong 

och stål) orsakar idag stora klimatutsläpp och är en av utmaningarna i svensk basindustri. Ny 

byggnation innebär ökad energianvändning. I och för sig är vårt energisystem överlag 

 
 

9 Naturvårdsverket, 2017, Giftfria och Resurseffektiva Kretslopp 
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koldioxidsnålt, men det kommer behöva frigöras el åt exempelvis transportsektorn. Effekttoppar 

leder fortfarande till användning av spetsolja och import av kolkraft. Ny bebyggelse leder även till 

ökade transporter, både i samband med byggnation men framförallt i form av ökat trafikarbete när 

boende och lokaler är på plats. Ny bebyggelse innebär också ofta att ny mark exploateras. 

 

4.2. Renovering och omställning av befintlig bebyggelse 
Att undvika att bygga nytt innebär stor klimatnytta. Därför bör befintlig bebyggelse tas om hand, 

rustas upp och vid behov varsamt energirenoveras. Utemiljöer och områdens karaktär och 

mobilitetsåtgärder är åtgärder som kan förlänga livslängden och öka trivsamheten i äldre 

områden. När tillfälle ges kan effektstyrning vara bra att införa. Allt detta leder till minskad positiv 

påverkan på flertalet miljökvalitetsmål. En sak att säkra är att byggmaterial som innehåller 

skadliga ämnen fasas ut och att bra inomhusmiljön i form av till exempel god ventilation bibehålls. 

 

4.3. Markanvändning med ökad kolinlagring 
Våtmarker binder stora mängder koldioxid och spelar en viktig roll för biologisk mångfald. Många 

våtmarker i Sverige har dikats ur. Att restaurera och anlägga nya våtmarker är därför en viktig och 

konkret klimatinsats. 
 

Biokol och ökad mullhalt i skog och mark är också åtgärder som ökar kolinlagringen. Detta är ett 

relativt nytt forskningsområde där potentialer och möjligheter utreds på många håll just nu. Denna 

del kommer behöva miljövärderas separat när mer kunskap är på plats. 

 

4.4. Samhällsplaneringsprocess med klimatfokus 
Det krävs en samhällsplanering som gynnar ett gott, klimatsmart liv inom alla områden som 

klimat- och energiplanen omfattar och därför har inte denna satsning miljöbedömts separat. 

 

5. Lokal förnybar energiförsörjning 

5.1. Fossilfri och resurseffektiv uppvärmning 
I kommunen finns kraftvärme och fristående värmeverk. De drivs med trädbränslen (RT-flis, 

pellets/bricketer/pulver och sekundära biobränslen) samt 5 procent fossil eldningsolja. 

Eldningsoljan bör avvecklas, men alternativen bör utredas ordentligt för att maximera miljönyttan. 

Användning av till exempel vissa typer av bioolja kan leda till ökade klimatutsläpp om ursprunget 

inte är bra. Användning av restprodukter gynnar klimatmålen. Trädbränsle som har sitt ursprung i 

ett uthålligt skogsbruk är resurssnålt och klimatpåverkan låg. För att dämpa eller eliminera vissa 

effekter av bränsleuttaget från skogen är det viktigt att återföra växtnäring till skogen, till exempel 

aska. En förutsättning för god klimatprestanda är att skogsbruket har en uthållig återväxt och att 

inte bränsleförädlingen kräver för höga insatser av fossil hjälpenergi. Själva förbränningen av 

trädbränslet ger upphov till luftutsläpp i form av kväveföreningar och stoftpartiklar och detta 

påverkar försurningen, övergödningen och luftkvalitén. På större anläggningar är detta problem 

hanterat genom optimerad förbränning och reningssystem. De miljömål som motverkas är främst 

levande skogar, frisk luft, bara naturlig försurning och ingen övergödning. Tekniken kan rätt 

hanterad bidra till att uppfylla målet begränsad klimatpåverkan. 
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Användning av spillvärme är resurseffektivt och gynnar miljömålen. Lokal produktion av 

biobränslen har potential att begränsa klimatpåverkan, men kan påverka exempelvis den 

biologiska mångfalden lokalt. Solvärme är en klimatsnål teknik, speciellt om värmeunderlaget inte 

försämras för kraftvärmeproduktionen. 

 

5.2. Lokal förnybar elproduktion 
Vind är en flödande energikälla och tekniken är i stort sätt utsläppsfri. De enda utsläppen som 

förekommer är i samband med tillverkning, transport och utplacering. Normalt är dessa 

försumbara och vägs snabbt upp av sparade emissioner under driftfasen. Det tar mindre än ett år 

för ett modernt vindkraftverk att producera lika mycket energi som det gick åt under dess 

tillverkning. De negativa effekterna vindkraften har är främst dess påverkan på landskapsbilden. 

Lokaliseringsfrågan är därför viktig. Andra frågor är risk för lokal påverkan på djurlivet och 

uppkomsten av buller. 
 

Miljöpåverkan från solceller är generellt sett låg. Den miljöpåverkan som solceller ger upphov till 

sker främst i samband med tillverkningen. Materialen består ofta av kisel och olika metaller som 

innebär åverkan på naturen genom gruvdrift, kan ge upphov till läckage av miljögifter vid 

utvinning och som framställs med energikrävande processer. 

 

5.3. Fossilfria drivmedel och distribution 
Denna satsning går ut på att bygga ut laddinfrastruktur för elfordon, tankställen för biogas och 

gynna lokal produktion av fossilfria drivmedel. 
 

Hur miljömålen påverkas har gåtts igenom under avsnitt ”1.2. Accelererad omställning till 

energieffektiva och fossilfria fordon”. Kortfattat har biogas från restprodukter och elfordon relativt 

sätt hög miljöprestanda. Hög produktion av lokala biobränslen kan ta stora arealer i anspråk vilket 

riskerar att påverka den biologiska mångfalden och andra ekosystem. 

 

5.4. Förnybar och resurseffektiv kyla 
Behovet av kyla växer i samhället och möjligheterna att utveckla frikyla och fjärrkylanät, mm bör 

utredas. Miljöprestandan för denna typ av teknik är vanligtvis låg, men bör utredas närmare om 

det blir aktuellt då dess miljöpåverkan kommer bero på de lokalt tekniska förutsättningarna. 

 

Uppföljning och efterlevnad 
När det gäller beslut om åtgärder som ska fattas med anledning av Strängnäs klimat- och 

energiplan ska olika slags konsekvenser (tex miljökonsekvenser) inför beslutet belysas, i 

tjänsteutlåtande eller annat beslutsunderlag, så att eventuella mål-/intressekonflikter är 

tydliggjorda inför beslut samt att det i tjänsteutlåtandet eller annat beslutsunderlag ska framgå hur 

uppföljning sker. 
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Datum: 2020-12-11 DNR: MSN/2020:359

www.strangnas.se

Sammanställning av inkomna 
remissynpunkter del 1

Tillhörande:

Klimat- och energiplan för 
Strängnäs kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-28 att skicka förslag till 
klimat- och energiplan för Strängnäs kommun (daterad remissversion 2020-04-24) 
på remiss internt och externt och att remissvaren ska ha inkommit till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden senast 2020-06-30. Under remissperioden, har invånare, 
föreningar, organisationer, liksom angränsande kommuner, myndigheter och den 
kommunala förvaltningen, nämnder och kommunala bolag haft möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget. Remisshandlingarna med information om möjlighet att 
påverka innehållet i planen lades upp på kommunens hemsida och i sociala medier 
och skickades i ett riktat utskick till utvalda externa aktörer.

Inom remisstiden har synpunkter inkommit och tillgodosetts enligt beskrivning i 
kolumnen ”Synpunkt tillgodosedd” nedan. Sammanställning av inkomna 
remissynpunkter synpunkter del 2 kompletterar bilden över inkomna synpunkter.
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Datum: 2020-12-11 DNR: MSN/2020:359
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Inkomna synpunkter Datum Synpunkt Synpunkt 
tillgodosedd

Statliga myndigheter och 
kommuner

Trafikverket
2020-06-24 Ja enligt 

beskrivning 
nedan

Ja planen 
justerad i 
huvudsak enligt 
synpunkt

Försvarsmakten, sektionen för 
fysisk planering, 
Infrastrukturavdelningen

2020-06-26 Ja enligt 
beskrivning 
nedan

Ja planen 
justerad i 
huvudsak enligt 
synpunkt

Luftfartsverket (LFV)
2020-06-29 Ja enligt 

sammanställning 
av inkomna 
remissynpunkter 
del 2

Ja planen 
justerad i 
huvudsak enligt 
synpunkt

Skogsstyrelsen
Har 20200630 
begärt mer tid för 
remissen

Kommunens svar 
20200630 Klarar 
ni er till den 8/8?

2020-09-16 

Skogsstyrelsen 
har inga 
synpunkter

--

Enköpings kommun
Ja enligt 
beskrivning 
nedan

Synpunkt 
noterad, ingen 
justering av 
planen 
föreslagen eller 
vidtagen

Eskilstuna kommun
Svar från 
Eskilstuna 9/6 Vi 
hinner tyvärr inte 

Synpunkt 
noterad, ingen 
justering av 
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Datum 2020-12-11 DNR: MSN/2020:359

svara pga för kort 
tid men tackar för 
erbjudandet och 
ska läsa.

planen 
föreslagen eller 
vidtagen

Statens geotekniska instiut
Sent inkommet 
svar 20200702

Ja enligt 
beskrivning 
nedan

Synpunkt 
noterad men 
ingen justering 
av planen 
vidtagen då 
synpunkten 
bedöms ligga 
utanför planens 
avgränsning
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Datum 2020-12-11 DNR: MSN/2020:359

Kommunala nämnder och 
styrelser

Teknik- och fritidsnämnden
2020-06-17 och 
2020-06-24

Ja enligt 
beskrivning 
nedan samt 
enligt 
sammanställning 
av inkomna 
remissynpunkter 
del 2

Planen delvis 
justerad till följd 
av synpunkter. 
Övriga 
synpunkter 
noterade och 
vissa tas med 
som underlag i 
det kommande 
arbetet med 
åtgärder.

Kulturnämnden
2020-06-23 Ja enligt 

beskrivning 
nedan

Planen delvis 
justerad till följd 
av synpunkter 
Övriga 
synpunkter 
noterade och 
vissa tas med 
som underlag i 
det kommande 
arbetet med 
åtgärder.

Barn- och utbildningsnämnden
2020-06-18
2020-06-24

Ja enligt 
sammanställning 
av inkomna 
remissynpunkter 
del 2

Planen delvis 
justerad till följd 
av synpunkter. 
Övriga 
synpunkter 
noterade och 
vissa tas med 
som underlag i 
det kommande 
arbetet med 
åtgärder.

Socialnämnden
Ja enligt 
beskrivning 
nedan

Planen delvis 
justerad till följd 
av synpunkter. 
Övriga 
synpunkter 
noterade och 
vissa tas med 
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som underlag i 
det kommande 
arbetet med 
åtgärder.
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Kollektivtrafiksamordnare
2020-06-30 Ja enligt 

beskrivning 
nedan

Synpunkt 
noterad och tas 
med som 
underlag i det 
fortsatta arbetet 
med åtgärder.

Ekonomiavdelningen
Ja enligt 
sammanställning 
av inkomna 
remissynpunkter 
del 2

Planen delvis 
justerad till följd 
av synpunkter. 
Övriga 
synpunkter 
noterade och 
vissa tas med 
som underlag i 
det kommande 
arbetet med 
åtgärder.

Kanslichef
2020-06-30 Ja enligt 

beskrivning 
nedan

Synpunkt 
noterad och tas 
med som 
underlag i det 
fortsatta arbetet 
med åtgärder.

Ungdomsrådet
2020-06-03 Ungdomsrådet 

har läst igenom 
planen och har 
inga synpunkter.

--

Övriga myndigheter, företag, 
sammanslutningar och enskilda 
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Datum 2020-12-11 DNR: MSN/2020:359

Raili Riig
2020-06-01
2020-07-03 sent 
inkommet

Ja enligt 
beskrivning 
nedan

Planen delvis 
justerad till följd 
av synpunkter. 
Övriga 
synpunkter 
noterade och 
vissa tas med 
som underlag i 
det kommande 
arbetet med 
åtgärder.

PORTEN, Rhuby AB
2020-06-09 Ja enligt 

sammanställning 
av inkomna 
remissynpunkter 
del 2

Planen delvis 
justerad till följd 
av synpunkter.

Emilia Bergius, Miljö- och 
klimatsamordnare Strängnäs stift

2020-06-10 Ja enligt 
sammanställning 
av inkomna 
remissynpunkter 
del 2

Planen delvis 
justerad till följd 
av synpunkter.

SEVAB Strängnäs Energi AB
2020-06-16 Ja enligt 

beskrivning 
nedan samt 
enligt 
sammanställning 
av inkomna 
remissynpunkter 
del 2

Planen delvis 
justerad till följd 
av synpunkter. 
Övriga 
synpunkter 
noterade och 
vissa tas med 
som underlag i 
det kommande 
arbetet med 
åtgärder.

Vattenfall Eldistribution AB
2020-06-17 Ja enligt 

beskrivning 
nedan

Ja planen 
justerad i 
huvudsak enligt 
synpunkt

Energikontoret i Mälardalen
2020-06-29 Ja enligt 

sammanställning 
av inkomna 
remissynpunkter 
del 2

Planen delvis 
justerad till följd 
av synpunkter. 
Övriga 
synpunkter 
noterade och 
vissa tas med 
som underlag i 
det kommande 
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arbetet med 
åtgärder.
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Datum 2020-12-11 DNR: MSN/2020:359

Klimatinitiativ Strängnäs
2020-06-29 Ja enligt 

beskrivning 
nedan samt 
enligt 
sammanställning 
av inkomna 
remissynpunkter 
del 2

Planen delvis 
justerad till följd 
av synpunkter. 
Övriga 
synpunkter 
noterade och 
vissa tas med 
som underlag i 
det kommande 
arbetet med 
åtgärder.

Svenska kraftnät
Begärt förlängd 
svarstid 26/6 
tom 31/8

Erhållit förlängd 
svarstid till 
2020-08-31

2020-08-19

Ja enligt 
beskrivning 
nedan

Ja planen 
justerad i 
huvudsak enligt 
synpunkt. Övrig 
synpunkt 
noterad och tas 
med som 
underlag i det 
kommande 
arbetet med 
åtgärder.

Region Sörmland
Ja enligt 
sammanställning 
av inkomna 
remissynpunkter 
del 2

Planen delvis 
justerad till följd 
av synpunkter. 
Övriga 
synpunkter 
noterade och 
vissa tas med 
som underlag i 
det kommande 
arbetet med 
åtgärder.

Naturskyddsföreningen Strängnäs
Ja enligt 
beskrivning 
nedan

Planen delvis 
justerad till följd 
av synpunkter. 
Övriga 
synpunkter 
noterade och 
vissa tas med 
som underlag i 
det kommande 
arbetet med 
åtgärder.
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Annica Gustafsson, 
odlare/skogsägare/ allmänt 
intresserad av omställning till ett 
hållbarare samhälle, Merlänna

Ja enligt 
sammanställning 
av inkomna 
remissynpunkter 
del 2

Planen delvis 
justerad till följd 
av synpunkter. 
Övriga 
synpunkter 
noterade och 
vissa tas med 
som underlag i 
det kommande 
arbetet med 
åtgärder.
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SYNPUNKTER KOMMENTARER

Statliga myndigheter och kommuner

Trafikverket

Trafikverket har tagit del av Strängnäs kommuns förslag 
till klimat- och energiplan och anser att planen är väl 
genomarbetad. Trafikverket önskar dock framföra 
nedanstående. Planen har förhållandevis lite fokus på 
samhällsplaneringsdelen, som utgör en stor del i 
klimatarbetet och inom vilken kommunen också har stor 
rådighet. Avsnittet 4.4 Samhällsplaneringsprocess med 
klimatfokus kan med fördel utvecklas, exempelvis med en 
beskrivning av kommunens ambitioner kring hur 
utbyggnaden inom kommunen ska ske kopplat till det 
transportsnåla samhället och hela resanperspektivet. 

Trafikverket ser sig som en stor aktör i 
samhällsplaneringsprocessen och kan med fördel läggas in 
som en ”identifierad viktig aktör” under denna rubrik. 
Däremot ställer sig Trafikverket tveksam till att vi utgör en 
viktig aktör i sammanhanget som beskrivs i avsnittet 4.1 Ny 
bebyggelse som är energi- och resurseffektiv. Utifrån vilken 
aspekt är Trafikverkets markintressen kopplade till 
energieffektiva materialval i samband med 
bostadsbyggande? Trafikverket ställer sig också tveksam 
till att vi utgör en större aktör i sammanhanget 1.4 
Klimatvänliga möten och semestrar. Trafikverket står 
visserligen för infrastrukturen, men inte för transporterna. 
Trafikverkets beröringspunkter med dessa delområden 
ligger snarare i ett tidigare skede, i 
samhällsplaneringsprocessen.

Avsnitt 4.4 föreslås ses över och 
tydliggöra kommunens ambition kring 
hur utbyggnaden inom kommunen ska 
ske kopplat till kommunens ÖP.

Trafikverket föreslås tas bort och läggas 
till som identifierad viktig aktör enligt 
önskemål.
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Försvarsmakten, sektionen för fysisk planering, 
Infrastrukturavdelningen
Försvarsmakten framför följande i aktuellt ärende.
I avsnitt 5.2 – Lokal förnybar energiproduktion, beskrivs 
att kommunen ska utse lämplig mark för 
vindkraftsetablering och solcellsparker i kommande 
översiktsplan.

Försvarsmaktens verksamhet kan i olika utsträckning 
påverkas negativt av uppförande av höga objekt, däribland 
vindkraftverk. Därav bör Försvarsmakten kontaktas i 
arbetet med att peka ut lämpliga områden för 
vindkraftsetablering för att undvika eventuella konflikter 
med Försvarsmaktens verksamhet.

Övrigt Försvarsmakten upplyser även om att uppförandet 
av solceller kan kräva bygglov inom områden som av 
myndigheten är utpekade riksintressen enligt 3 kap 9 § 
miljöbalken. Inom Strängnäs kommun är Härads skjutfält 
lokaliserat vilket är ett utpekat riksintresse av 
Försvarsmakten. Se www.forsvarsmakten.se/riksintressen 
för mer information avseende Försvarsmaktens utpekade 
riksintressen i Södermanlands län och däribland Strängnäs 
kommun. I övrigt har Försvarsmakten inget att erinra i 
rubricerat ärende.

Detta stycke föreslås läggas in under 
förutsättningar/hinder i delmål 5.2

Detta stycke föreslås läggas in under 
förutsättningar/hinder i delmål 5.2

Enköpings kommun
Kommunledningsförvaltningens yttrande 
Kommunledningsförvaltningen anser att Strängnäs 
kommun har tagit fram en genomarbetad och bra klimat- 
och energiplan och har inga synpunkter på förslaget. 
Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till 
Strängnäs kommuns Klimat-och energiplan som helhet. 
Några av de saker som ses som positiva är:
Planen är ambitiöst med tydliga mål och delmål. 
Tydlig avgränsning och en bra nulägesbeskrivning av 
kommunens klimatpåverkan. 
Bra med en strategisk miljöbedömning av klimat- och 
energiplanen.

Ingen åtgärd föreslås
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Statens geotekniska instiut (SENT INKOMMET SVAR 
20200702)
Den korta svarstiden gör att vi tyvärr inte har haft 
möjlighet att sätta oss in i remissen. Vi uppskattar dock att 
ni tar ett helhetsgrepp om klimat- och energifrågan. Vi 
noterar vid en snabb genomläsning att planen främst 
innehåller belysning av klimatpåverkan och en generell 
synpunkt skulle kunna vara att planen framöver utvecklas 
för att inkludera frågor som även belyser 
klimatanpassning. 
Vänligen, 
HannaSofie 
HannaSofie Pedersen (Chef Avd Klimatanpassning, Civ. 
lng) 
Statens geotekniska institut 
Avd Klimatanpassning

Ingen justering av planen föreslås. Sent 
inkommet svar (Förslaget innehåller en 
uppmaning om att utveckla planen till att 
även innefatta klimatanpassning, något 
som inte täcks eller är syftet med denna 
plan. Området klimatanpassning på en 
övergripande planeringsnivå är tänkt att 
hanteras mer ingående i samband med 
kommande revidering av kommunens 
översiktsplan.)

Kommunala nämnder och styrelser

Teknik- och fritidsnämnden
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1. godkänna svar på remiss Klimat- och energiplan för 
Strängnäs kommun (remissvaret består av tjänsteutlåtande 
med tillhörande bilaga). Teknik- och fritidsnämnden 
föreslår Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att 
2. senarelägga beslut om antagande av planen för att ge 
berörda nämnder mer tid till utredning och förslag till 
revidering.

Teknik- och fritidsnämndens kommentarer:
Bilaga 1 innehåller svar inom de önskade områdena. De 
viktigaste medskicken samt generella kommentarer som 
inte passar in under avsnitten i bilagan presenteras nedan. 

Denna synpunkt noteras men föreslås 
lämnas utan åtgärd. Då det finns ett 
starkt politiskt intresse att besluta om 
planen för att komma vidare i konkreta 
åtgärder. Ett beslut om planen trots att 
den inte är helt utan brister eller 
eventuellt inte är fullkomligt förankrad 
inte innebär att planen är huggen i sten 
och inte kan komma att justeras vid 
behov framöver.
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Teknik- och fritidsnämnden är mycket positiva till en ny 
Klimat- och energiplan. Det är ett viktigt område som 
måste prioriteras för att vi ska komma framåt. Planen tar 
upp många bra förslag som är rimliga och genomförbara 
men för vissa mål är tidplanen för optimistisk och det 
behöver tydliggöras vem som ska genomföra och hur vi 
tilldelar resurser. Allting kan inte genomföras inom daglig 
drift utan omprioritering. 

Tidplanen för målen föreslås justeras, i 
huvudsak så att mål med målår 2020 
sätts till år 2021. Om behov av ytterligare 
justeringar föreligger kan dessa ske innan 
förslag till beslut läggs fram för KS/KF. 
Huvudansvaret för uppföljning av mål 
och delmål i planen föreslås bli 
kommunstyrelsen som även förväntas få 
det övergripande ansvaret för att leda det 
strategiska arbetet med bland annat 
Agenda 2030 och miljöstrategin i 
kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen ansvarar även för att 
leda och samordna planering, 
utvärdering och uppföljning av 
kommunens ekonomi och verksamheter, 
vilket möjliggör en effektiv ledning, 
samordning, planering och uppföljning 
även inom området för klimatmålen i 
denna plan. Ansvarig för kommande 
åtgärder (tex förvaltningens organisering, 
planering, genomförande, utvärdering, 
framtagande av underlag för uppföljning 
etc) kopplade till klimat- och 
energiplanens mål föreslås bli 
kommundirektören. Detta för att 
möjliggöra tvärhorisontellt arbete och 
samverkan mellan kontor och 
avdelningar med anledning av att 
kommundirektören, dels har ansvar för 
samordning, ledning och prioritering av 
förvaltningsövergripande uppdrag, samt 
motsvarande ansvar för 
bolagskoncernen. Uppföljning av 
åtgärder och aktiviteter kopplade till 
denna plan förväntas ske i samband med 
ordinarie verksamhetsuppföljning enligt 
styrmodellen.



Strängnäs kommun

Nygatan 10

645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00

Fax 0152-290 00

kommun@strangnas.se

www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907

Kopplingar till andra mål och planer
Kopplingar till kommunens Flerårsplan och Agenda 2030 
behöver tydliggöras. Klimat- och energiplanens mål och 
fokusområden går in i Agenda 2030 men det kan bli 
tydligare koppling till dessa mål och att använda samma 
begrepp, det saknas exempelvis tydliga kopplingar till mål 
nummer 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Antagna mål om Fossilfria transporter 2030 och 
Klimatneutralitet 2040 (som saknar beskrivning) blandas 
med ambitioner om att nå fossilfria transporter redan år 
2025 och Klimatneutralitet redan år 2030. Det behöver 
tydliggöras vad som är skarpt mål och vad som är ambition 
samt anledningen. Att det ena gäller för kommunen som 
geografisk plats och det andra för Strängnäs kommun som 
organisation. 

Att Strängnäs kommun som organisation ska ha helt 
fossilfria transporter redan år 2025 är svårt att klara av 
med dagens utbytestakt av fordon. Om detta ändå är ett 
mål vi ska ha så behöver frågan utredas med olika förslag 
på lösningar och kostnader kopplat till det, investeringar, 
resurser i form av arbetstid och förändrade avtal med 
mera. Att byta ut bilar i kommunens fordonsflotta oftare 
för att ställa om till fossilfritt innebär också att vi bidrar till 
en efterfrågan på nyproducerade fordon och 
produktionsprocessen i sig innebär en stor miljöbelastning 
och är resurskrävande. Kanske kan Strängnäs kommun 
som organisation föregå och vara en förebild ändå även om 
vi inte är helt klara med omställningen till 2025. Att ha 
kommit en god bit på väg och ha en tydlig plan.

Det står att nyinköpta bilar från och med 2020 ska drivas 
med el, biogas eller vara laddbara hybrider. Detta är 
problematiskt då vi inte har någonstans att tanka biogas i 
kommunen. HVO behöver finnas med som alternativ. 2020 
års bilar är redan beställda, 2 rena el-bilar och 8 HVO. 
Elbilar och laddhybrider är inte möjliga alternativ i alla 
lägen. Infrastruktur såsom laddplatser och elnät behöver 
utvecklas för att det ska vara möjligt, det här är 

Ingen justering av planen föreslås. I och 
med att ansvaret för målen i planen läggs 
på KS och ansvaret för åtgärder läggs på 
kommundirektören enligt resonemang 
ovan förväntas dessa kopplingar kunna 
tydliggöras i samband med beslut i det 
efterföljande arbetet med åtgärder där 
helhetsbilden av kommunens ekonomi 
och verksamheter finns.

Dessa otydligheter föreslås ses över och 
klargöras.

Hur själva utbytet ska hanteras 
resursmässigt föreslås hanteras i 
efterföljande åtgärder men att 
kommunens nuvarande beslutade 
utbytestakt inte kommer att räcka till för 
att nå dessa mål kan om möjligt 
förtydligas i planen, eventuellt under 
rubriken hinder och viktiga 
förutsättningar.

Förslag att ändra målåret till 2021 och 
lägga till ”där det är möjligt”. Undersök 
hur HVO 100 som bränsle kan hanteras i 
detta mål med dagens tillgång. Kanske 
kan detta målproblem lösas med 
skrivningen ”där det är tekniskt möjligt” 
eller liknande men att eventuella avsteg 
kräver särskild motivering och 
hållbarhetsbedömning och ett 
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förutsättningar som behöver utredas och finnas med i 
planen.

Digitalisering finns utpekat exempelvis i kommunens 
Flerårsplan och det är viktigt att lyfta fram digitala möten 
som ett alternativ för arbetsresor. Digitala möten är ett 
viktigt sätt att reducera behovet av resor och inte bara att 
resorna görs mer klimatsmarta. 

Generellt behöver även ekonomiska utrymmen och 
satsningar tydliggöras och vad planen får för konsekvenser. 
Ett förslag är att koppla samman tydligare med 
kommunens Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  

Tidplan och ansvar
En del inventeringar och andra åtgärder är planerade att 
vara färdiga år 2020, dessa föreslås att förlängas till 2021, 
se bilaga. Det är viktigt att vi driver på framåt men om 
målen inte känns genomförbara finns en risk att 
styrdokumentet blir en hyllvärmare och det här är ett 
viktigt dokument som ska innebära konkreta resultat. En 
ytterst viktig aspekt är ansvarsfrågan, vem ska ansvara för 
de olika målen, åtgärderna och aktiviteterna i planen? Om 
inte ansvarsfrågan tydliggörs finns en risk att det konkreta 
arbetet och förändringen blir bristande. Kommentarer för 
specifika avsnitt finns i Bilaga 1. 

Avsnitten med Hinder och viktiga förutsättningar
Avsnitten med Hinder och viktiga förutsättningar bör delas 
upp i två olika rubriker för att tydliggöra vad som är vad. 
Överlag behöver hinder och förutsättningar utvecklas mer 
för att tydliggöra vad som menas, se kommentarer i 
bilagan.

godkännande av ansvarig chef eller 
liknande.

Detta föreslås ses över och eventuellt 
justeras under punkt 1.4 i planen. Detta 
är ett område som det under det senaste 
halvåret gjorts framsteg inom med 
anledning av pågående pandemi och kan 
även vara värt att lyfta som en viktig 
förutsättning.

Ingen justering av planen föreslås. I och 
med att ansvaret för målen i planen 
föreslås läggas på KS och ansvaret för 
åtgärder föreslås läggas på 
kommundirektören förväntas dessa 
kopplingar kunna tydliggöras i samband 
med beslut i det efterföljande arbetet 
med åtgärder där helhetsbilden av 
kommunens ekonomi och verksamheter 
finns.

Tidplanen för målen föreslås justeras, i 
huvudsak så att mål med målår 2020 
sätts till år 2021. Om behov av ytterligare 
justeringar föreligger kan dessa ske innan 
förslag till beslut läggs fram för KS/KF. 
Ansvaret för målen i planen föreslås 
läggas på KS och ansvaret för åtgärder 
föreslås läggas på kommundirektören.

Ingen generell justering av planen 
föreslås. En förutsättning kan även vara 
ett hinder. Området ska ses som en 
ingång till kommande steg i 
implementeringen av planen som 
underlag för resonemang om lämpliga 
åtgärder. Hinder och förutsättningar 
kommer dessutom kontinuerligt att 
förändras och detta område kan då ses 
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Ekonomi och resurser behöver tas med tydligare i alla 
dessa avsnitt. Ekonomi kan vara både hinder och 
möjlighet: i många fall är det ett hinder för att kunna 
genomföra de åtgärder som behövs för att nå målen men 
det kan också vara en möjlighet om man visar på vilka 
externa medel/bidrag som kan sökas för klimatfrämjande 
åtgärder.

Struktur, språk och källhänvisningar 
Faktadelar och analys behöver hållas isär då det annars blir 
rörigt och svåröverskådligt. Faktadelarna är delvis svåra att 
ta till sig då de upplevs som röriga och oklara. Bra att hålla 
isär nationell statistik och lokal fakta mer. Viss nationell 
statistik känns i en del sammanhang mindre relevant och 
det vore önskvärt om mer lokal statistik lyftes fram och 
utvecklades med en förklaring.  

I stycket om transporter på sida 10-11 motsvarar inte 
informationen om SEVAB: s bilar den om kommunens 
bilar. Stycket om kollektivtrafik bör skrivas om så att fakta 
speglar den verkliga relationen mellan personbilar och 
kollektivtrafikresor, som det står nu kan läsaren få 
uppfattningen att kollektivtrafiken är det trafikslag som ger 
störst klimatpåverkan men så är det troligen inte om man 
räknar per resenär. Fakta och statistik behöver vara 
konsekvent om det ska gå att sätta de olika trafikslagen och 
organisationerna i relation till varandra. 

Det är generellt för lite fakta, statistik och analys om 
energidelen. Det behöver fyllas på för att också kunna vara 
kommunens energiplan, alternativt lyfta ut den delen ur 
denna plan. Stycket om lokal el- och värmeproduktion på 
sida 11 är kort och svårt att relatera till, det är siffror taget 

över och vid behov justeras och eventuellt 
förtydligas om behov finns.

Ingen justering av planen föreslås då 
målen i sig inte direkt kan kopplas ihop 
med resursfrågan utan dessa behov av 
resurser framförallt tillkommer i 
samband med implementeringen av 
planen, dvs i samband med efterföljande 
åtgärdsplanering.

Synpunkten noterad, men ingen justering 
av planen föreslås då detta kräver 
omfattande förändringar och ytterligare 
externt stöd. Nationell statistik har fått 
användas där lokal statistik saknas eller 
inte har kunnat levereras, vilket medför 
att det kan uppfattas som mindre 
relevant. Lokal statistik analyseras i 
många fall inte på kommunal nivå och 
därmed saknas möjligheten att ge en 
kommentar eller förklaring till 
utvecklingen. Detta område föreslås 
utvecklas i samband med 
implementeringen och uppföljningen av 
målen i planen.

Synpunkten noterad, men ingen justering 
av planen föreslås. Detta område föreslås 
ses över och vid behov 
utvecklas/systematiseras/standardiseras 
i samband med implementering och 
uppföljning av målen i planen.

Synpunkten noterad, men ingen generell 
justering av planen föreslås. Denna del av 
planen kan absolut utvecklas för att 
utgöra ett bättre underlag för en proaktiv 
lokal energipolitik men planen bedöms i 
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ur sitt sammanhang. Finns nyare data att få fram vore det 
önskvärt. 

Källhänvisningarna är olika genom dokumentet och 
behöver göras korrekt.

Övriga kommentarer
Angående transportsystem och åtgärder på sidan 12 är det 
viktigt att belysa och aktivt motverka dagens orättvisa och 
ojämställda system och inte bara att nya åtgärder ska vara 
rättvisa. Det ger en falsk bild av att dagens transportsystem 
är jämställt, vilket det inte är. 
 
Det är otydligt när, hur och av vem planen ska utvärderas 
och revideras, detta behöver tydliggöras.

Det finns en stor potential att detta blir ett riktigt bra 
styrdokument genom ett omtag. För att kunna revidera 
Klimat- och energiplanen enligt ovan och utifrån bilagan 
samt för att teknik- och servicekontorets tjänstepersoner 
ska hinna bidra på ett bättre sätt föreslås att förlänga 
tidplanen och senarelägga beslut om antagande. 

nuläget utgöra en tillräcklig (om än något 
knapphändig!) plan för att fullgöra 
kommunens lagkrav inom området 
kommunal energiplanering. Planen 
föreslås kompletteras med en skrivning 
som täcker upp för behovet av att 
genomföra kartläggning eller prognos för 
att säkerställa framtida effektbehov eller 
liknande.

Synpunkten noterad, men ingen generell 
justering av planen föreslås, eventuellt 
kan direkt felaktiga källhänvisningar tas 
bort eller justeras.

Oklart vad som avses att justeras, ingen 
justering föreslås.

Huvudansvaret för uppföljning av målen 
i planen föreslås bli kommunstyrelsen 
med en årlig uppföljning och utvärdering 
av målen med start 2021. Ansvaret för 
kommande åtgärder kopplade till klimat- 
och energiplanens mål föreslås bli 
kommundirektören med en uppföljning 
av aktiviteterna i samband med ordinarie 
verksamhetsuppföljning enligt 
styrmodellen.

Beslut om antagande behöver enligt 
kommundirektören ske i MSN då denna 
nämnd fått detta särskilda uppdrag att ta 
fram denna plan. Därefter behöver 
planen tas vidare till KS och KF för beslut 
då en energiplan kräver att KF beslutar 
om denna.
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När Klimat- och energiplanen är beslutad och ska börja 
gälla, vore det bra om den kunde omsättas även i en 
”populär-version”, en mer lättillgänglig skrift som ger 
läsaren en första inblick i planen, så kan läsaren sedan 
välja att gå vidare med informationsinhämtning i det stora 
materialet om denne finner behov av detta. Det torde göra 
att planen når fler och blir mer känd av gemene man.

Synpunkten noterad för att kunna tas 
vidare i det kommande arbetet men 
ingen justering av planen föreslås.

Kulturnämnden
Yttrande
Klimat- och energiplanen för Strängnäs kommun är 
ambitiös och omfattande, dock anser kulturnämnden att 
utkast till Klimat- och energiplan för Strängnäs kommun 
inte ska forceras fram utan att det möjliggörs extern 
medborgardialog med invånare och aktörer för att få in 
synpunkter och förslag på planen under sommaren 2020. 
En förutsättning för att kunna jobba med planens 
intentioner är en god medborgardialog på olika nivåer: 
genom att skapa engagemang, förståelse och kunskap.

På sidan 10 under rubriken Transporter, finner vi det 
relevant att få hela kommunkoncernens totala 
fordonsflotta inräknad, det vill säga både SFAB och
SEVAB.

På sidorna 15-16 under punkt 1.4 Klimatvänliga möten och 
semestrar, anser vi att utifrån den utveckling vi nu ser 
under Corona-pandemin att det även bör ingå hur digitala 

Ingen justering av planen föreslås. Att 
hålla dialogmöten kring planen under 
sommaren var inte möjligt pga pandemin 
och begränsade resurser för ett sådant 
anpassat genomförande. Framtagandet 
av Klimat- och energiplanen har föregåtts 
av medborgardialog i workshopformat 
med stort engagemang. Planen har varit 
ute på remiss med möjlighet att lämna 
synpunkter till slutet av juni. I planen 
framgår att en av kommunens roller i det 
fortsatta arbetet med planen är att utgöra 
samhällsaktör och testarena i detta 
beskrivs bland annat samverkan mellan 
olika aktörer som exempelvis invånare 
som ett särskilt viktigt område för denna 
roll.

Ingen justering av planen föreslås. Detta 
område behöver generellt utvecklas inom 
kommunorganisationen framöver, dvs att 
utforma och definiera, jämförbara och 
rapporterbara mätetal för att kunna följa 
utvecklingen över tid. Detta underlag 
saknades vid framtagandet av 
nulägesanalysen eller kunde inte på ett 
effektivt sätt tas fram eller redovisas.

Planen föreslås justeras under satsning 
och mål 1.4 så att den plan som ska tas 
fram omfattar mötes- och resepolicy.
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möten i möjligaste mån kan prioriteras. Det är också nu 
påtagligt hur väl det fungerar att jobba hemifrån i flera 
verksamheter, och därför kan en inventering göras utifrån 
medarbetarnas möjlighet till hemarbete, specifikt vid långa 
pendlingsavstånd.

Delmål 2.1 på sidan 18 är ofullständigt.

På sidan 18 under punkt 2.2 Mer växtbaserat på tallriken, 
gällande i texten om att lägga mindre kött på tallriken, 
skulle ett alternativ även kunna vara inköp av lokalt 
viltkött.

På sidan 19 under punkt 2.3 Främja klimatsmart lantbruk, 
är första stycket ofullständigt, avslutas med: som en del av 

Under delmålen finns stycken med ”Hinder och viktiga 
förutsättningar” som vi tycker behöver förtydligas kring 
vad som är vad.

Se över de ställen i texten där det står att aktiviteter ska 
påbörjas eller göras under 2020, stämmer det eller borde 
det revideras till 2021?

Föreslås justeras med ”och” så att 
lydelsen blir ”För alla offentligt serverade 
måltider i Strängnäs kommunkoncern 
ska mängden matsvinn hållas på en 
miniminivå. Matsvinnet ska mätas och 
påbörja definitionen av nivån under 
2021.” 

Ingen justering av planen föreslås då 
detta istället föreslås som ett område att 
undersöka i kommande åtgärder 
kopplade till detta mål.

Förslaget är att skrivningen ses över och 
justeras.

Ingen generell justering av planen 
föreslås. En förutsättning kan även vara 
ett hinder. Området ska ses som en 
ingång till kommande steg i 
implementeringen av planen som 
underlag för resonemang om lämpliga 
åtgärder.

Tidplanen för målen föreslås justeras, i 
huvudsak så att mål med målår 2020 
sätts till år 2021.
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Socialnämnden
Remissvar - synpunkter 
Socialnämnden ser positivt på tillkomsten av en klimat- 
och energiplan för Strängnäs kommun och är angelägen 
om att kunna bidra till målen om fossilfrihet och 
klimatneutralitet. 
De tre fokusområdena i förslaget: resor, mat och 
konsumtion berör socialnämndens verksamheter konkret i 
det dagliga arbetet. 

Hållbara transporter och resor 
Hemsjukvård och hemtjänst bedrivs ute i hemmen och en 
förutsättning för hållbara resor är, förutom tillgång till 
fordon, infrastruktur för laddning vid verksamheternas 
lokaler, samt tankstationer för fossilfritt bränsle. Delmål 
5.3 har därmed inverkan på verksamheternas 
verkställighet av klimatmålen inom fokusområdet hållbara 
resor och transporter. 

För att till viss del kunna ersätta resande med digital 
kommunikation och tillsyn gentemot socialnämndens 
brukare är fiberutbyggnad i hela kommunen en 
förutsättning, vilket gärna kunde framgå tydligare i planen.

Klimatsmart mat 
Matsvinn uppkommer inom äldreomsorgens särskilda 
boenden. Enstaka mätningar gjordes senast under 2019. 
Nämnden ser behovet av kontinuerlig mätning och 
inväntar mätmetod enligt delmål 2:1. I detta sammanhang 
vill nämnden påminna om betydelsen för enheterna av att 
kunna sopsortera i direkt anslutning till sina 
verksamhetslokaler. 

Hållbar konsumtion 
Socialnämnden understryker betydelsen av att se över 
inköp, delning och återanvändning, inom verksamheterna 
såväl som inom kommunkoncernen och välkomnar 
gemensamt stöd för sådant arbete. 
Slutligen vill nämnden understryka vikten av att 
socialnämndens medarbetare och enheter kan ta sig an 

Ingen justering av planen föreslås då 
delmålet redan pekat ut behovet av 
samordning med andra satsningar inom 
transportområdet som en viktig 
förutsättning

Planen föreslås justeras under satsning 
och mål 1.4 så att den plan som ska tas 
fram omfattar mötes- och resepolicy och 
då kan fiberutbyggnad i hela kommunen 
läggas till som en viktig en förutsättning 
för detta delmål.

Planen föreslås justeras så att ”sortering 
av matavfall i anslutning till 
verksamhetslokaler” läggs in under 
rubriken hinder och viktiga 
förutsättningar för delmål 2.1.

Ingen justering av planen föreslås. 
Synpunkten noteras och tas med i det 
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innehållet i klimat- och energiplanen och hittar incitament 
för att kunna ge sitt bidrag till en hållbar kommun. 
Nämnden avstår från att göra de särskilda granskningar 
som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden önskat, med 
hänvisning till de nämnda synpunkterna.

fortsatta arbetet med implementeringen 
av planen

SEVAB Strängnäs energi AB
Ärendebeskrivning 
SEVAB har bidragit med underlag för att ta fram energi 
och klimatplanen och bedömer att den är relevant utifrån 
uppsatta mål och inriktning. SEVAB har en viktig roll i att 
bidra till att målen i planen nås. 
Planen bör dock kopplas till en tydligare handlingsplan, 
där åtgärder, ansvar, tidplan samt nyckeltal för uppföljning 
ingår. Den kompletteringen behövs för att kunna hantera 
klimatfrågan så kraftfullt, långsiktigt och samordnat som 
planen syftar till. Behov av resurser behöver vägas mot 
målen i en takt som är genomförbar. 

Det är huvudsakligen tre områden som påverkar SEVAB 
och där vi behöver lyfta upp konsekvenserna:
- Transporter
- Energiproduktion (konsekvenser av ex. 
omställning till fossilfria bränsle vs. ekonomi som redan är 
ansträngd)
- Energianvändning när det gäller både 
fastigheter och processer

Planen föreslås justeras med en skrivning 
om att ansvaret för kommande åtgärder 
(tex förvaltningens organisering, 
planering, genomförande, utvärdering, 
framtagande av underlag för uppföljning 
etc) kopplade till klimat- och 
energiplanens mål föreslås bli 
kommundirektören. Detta för att 
möjliggöra tvärhorisontellt arbete och 
samverkan mellan kontor och 
avdelningar med anledning av att 
kommundirektören, dels har ansvar för 
samordning, ledning och prioritering av 
förvaltningsövergripande uppdrag, samt 
motsvarande ansvar för 
bolagskoncernen. Uppföljning av 
åtgärder och aktiviteter kopplade till 
denna plan förväntas ske i samband med 
ordinarie verksamhetsuppföljning enligt 
styrmodellen. 
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Digitala lösningar för till exempel möten, i form av snabbt 
och säkert internet, kan bidra till mindre transporter. Den 
möjligheten finns i kommunens tätorter, och till viss del på 
landsbygd. Kommunen bör driva på och hitta 
finansieringslösningar för utbyggnaden av snabbt och 
säkert internet och verka för att det tillämpas i högre 
utsträckning. Det bidrar till attraktiv boendemiljö som kan 
minska alla typer av resande. (Delmål 1.4) 

För energi- och resurseffektiv bebyggelse och vid planering 
av nya bostadsområden, bör kommunen redan i 
planprocessen öka styrningen mot installation av 
fjärrvärme.

Fjärrvärme bidrar också till fossilfri elproduktion. (Delmål 
4.1) 

Planen omfattar inte ex. klimatanpassningsåtgärder för att 
minska risker från förväntade skyfall och 
översvämningsproblematiken som också kan ses som en 
del i arbetet att hitta klimatsmarta lösningar. 
Våtmarksdammar benämns i sammanhanget om 
kollagring, men öppna dagvattensystem bidrar även till 
klimatsmart va-infrastruktur. (Delmål 4.3) 

Skapa möjlighet för lokalproducerad el och effektstyrning 
är exempel på hur kommunen kan arbeta med att det är 
trångt i elnätet. (Delmål 5.2) 

Centrala värmelösningar som fjärrvärme och närvärme, 
kan minska nyttjandet av elnätet. (Delmål 5.1) 

När det gäller infrastruktur för omställning till 
energieffektiva och fossilfria fordon är målformuleringarna 
för vaga, till exempel laddning för elbilar och tankställen 
för biogas. Som ex. bör krav ställas på laddinfrastrukturen 
att klara till exempel x antal hushåll snabbladdning och 
publika stationer för snabbladdning kopplas till t.ex. 
antal/invånare. Det är kopplat till att kapaciteten och 
effekten i nätet ska räcka till. 

Planen föreslås justeras under delmål 1.4 
så att fiberutbyggnad i hela kommunen 
läggas till som en viktig en förutsättning 
för detta delmål.

Ingen justering av planen föreslås. Detta 
på grund av att det saknas lagstöd för att 
i planprocessen styra valet av teknisk 
lösning för uppvärmning samt att delmål 
4.4 omfattar en översyn av kommunens 
planprocess för att bättre möta 
klimatmålen.

Planen föreslås justeras under delmål 4.1 
så att detta framgår under rubriken 
hinder och viktiga förutsättningar

Ingen justering av planen föreslås då 
klimatanpassning inte är syftet med 
denna plan. Området klimatanpassning 
på en övergripande planeringsnivå är 
tänkt att hanteras mer ingående i 
samband med kommande revidering av 
kommunens översiktsplan. 

Ingen justering av planen föreslås. 
Synpunkten noteras och tas med som 
underlag i det kommande arbetet med 
åtgärder

Planen justeras så att detta skrivs in som 
en viktig förutsättning under delmål 5.1

Ingen justering av planen föreslås. 
Synpunkten noteras och tas med som 
underlag i det kommande arbetet med 
åtgärder kopplat till delmål 5.3



Strängnäs kommun

Nygatan 10

645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00

Fax 0152-290 00

kommun@strangnas.se

www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907

Den andra delen handlar byggande, ägande och drift av 
själva laddstationen. Det finns utbyggnad av laddstationer 
som grundas på marknadsincitament och sådan som 
behövs där marknaden "inte räcker till". Vi tror att det är 
viktigt att styra så det i första hand är ett marknadsansvar, 
och att den offentliga verksamheten främst ska ansvara för 
laddinfrastruktur där det behövs för offentlig verksamhets 
egna och upphandlade transporter. Viktigt är också att 
kommunen bidrar till att undanröja hinder för utbyggnad 
som exempelvis detaljplaner. (Delmål 5.3) 

När det gäller biogas som drivmedel och produktion av 
biogas är det glädjande att läsa de framtidsutsikter som 
utpekas för biogasdrivna fordon. Vi ser det angeläget att 
även Strängnäsborna får en publik tankstation. (Delmål 
1.2) Bra koppling till framtagande av plan för 
laddinfrastruktur och fossilfria bränslen under 2020. Den 
planen behöver bli tydlig i vilka åtgärder som krävs och tas 
fram i nära samarbete med SEVAB och andra 
nyckelaktörer. 
(Delmål 5.3) 

Finansiering/ekonomiska konsekvenser 
Insatser och investeringar kommer att krävas för SEVAB. 
Nya tekniska lösningar som måste till för att nå målen är 
kostnadsdrivande och det behöver avsättas resurs och till 
viss del nya arbetssätt och ett ökat samarbete med 
kommunen, för att nå målen. 
I övrigt så instämmer vi i den föreslagna Klimat- och 
energiplan för Strängnäs kommun. 
SEVAB Sträng näs Energi AB 
Kjell Andersson 
VD

Ingen justering av planen föreslås, 
synpunkten noterad.

Ingen justering av planen föreslås, 
synpunkten noterad. Beroende på vilka 
åtgärder som väljs för att nå målen 
kommer kostnader att behöva hanteras 
inom budgetprocessen.

Kollektivtrafiksamordnare
Delmål 1.1
Utifrån bedömningar (bland annat i en rapport från i 
vintras av vår konsult IVL) behöver antalet
körda mil minska med 30% till 2030 om Sverige ska nå 
klimatmålen för transporter. Minskningen
behöver vara större i urbana miljöer och mindre i glesbygd. 
Delmål 1.1 tar sikte på en minskning
om 13% på totalen och 27% per invånare om man räknar 
med i snitt 1,5% befolkningstillväxt per

Ingen justering av planen föreslås då 
samma konsult föreslagit kommunen 
dessa målsättningar för att ligga i linje 
med klimatmålen på transportområdet. 
Oklart dock om konsulten tagit hänsyn 
till kommunens geografiska läge och 
målsättningar inom regionaltågstrafiken.
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år fram till 2030. Givet vårt geografiska läge och den 
resandeutveckling som ligger tillgrund för
planerat utbud och målsättningar inte minst inom 
regionaltågstrafiken så borde målet kunna
skärpas.
I övrigt har jag inga synpunkter än de jag redan spelat in i 
arbetet med klimatstrategin.
Värt att notera är även att eftersom nuläget beskriver år 
2018 så baseras beräkningarna av
klimatpåverkan från kollektivtrafiken från den gamla 
beräkningen av klimatpåverkan från palmoljeresten
PFAD. Efter en förändring i lagstiftningen från 1 juli 2019 
klassificeras nu PFAD som en samprodukt
istället för restprodukt vilket tillräknar bränslet HVO en 
högre klimatpåverkan. Utifrån detta bör
nuvarande klimatpåverkan från kollektivtrafiken ligga 
närmare 1000 ton CO2-ekvivalenter.

Ingen justering av planen föreslås. Detta 
område, dvs att utforma och definiera, 
jämförbara och rapporterbara mätetal för 
att kunna följa utvecklingen över tid 
behöver generellt utvecklas inom 
kommunorganisationen framöver.

Kanslichef
Utifrån tidigare mail remissvar vill jag tillägga följande:
I klimatstrategins nulägesbeskrivning saknas 
klimatpåverkan från kommunens upphandling av 
livsmedel. Kan ju ses som relevant för KS ur ett 
upphandlingsperspektiv.

Ingen justering av planen föreslås då 
detta underlag saknades vid 
nulägesbeskrivningen. Detta område bör 
belysas vid kommande uppföljningar om 
underlag då finns tillgängligt.

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet har läst igenom planen och har inga 
synpunkter.

Ingen justering av planen föreslås

Övriga myndigheter, företag, 
sammanslutningar och enskilda 

Raili Riig
Hej!

Ok! Tar gärna input angående bakgrunden till planen. Har 
en hel del frågor kring detta styrdokument- som vilka 
enheter som ska göra vad, och hur kommuninvånarna ska 
implementeras i arbetet- överhuvudtaget hur samspelet 
ska se ut.

Ansvaret för uppföljning av målen 
föreslås ligga på KS och ansvaret för 
åtgärder föreslås ligga på 
kommundirektören och hur en eventuell 
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LOU uppges vara ett hinder i arbetet, men det finns ju 
andra former av samarbeten som det saknas struktur för, 
som t.ex. Idèburet Offentligt Partnerskap (IOP).

Behovet av kompetens och hänvsning till forskning tas 
upp, men det framgår inte om man avser 
"civilbefolkningen" eller anställda i kommunen- och när 
det gälle foskning så kan man istället för att anlita ett 
forskningsinstitut, medverka till examensarbeten där man 
integrerar just civilbefolkningen. 

På flera ställen hänvisas till specifika aktörer- men hur har 
dessa valts ut?

För min del finner jag det problematiskt att man å ena 
sidan vill arbeta "långsiktigt och samordnat"- och antar jag, 
hållbart, men helt hoppar över ekologiska aspekter.

Jag kan inte se att man tagit reda på var de flesta 
transporter består i- handlar det om persontransporter i 
samband med arbete eller materialtransporter för att 
tillgodose resursförsörjning?

Varför har man låst sig vid fossilfria transporter och avser 
klimatneutraliteten 2040, enbart koldioxid? Handlar det 
enbart at man vill kunna "pricka av" ett mätbart mått utan 
hänsyn till andra variabler och parametrar? Genom att 
enbart använda kärnkraft som energikälla skulle man ju 
enkelt nå målet med fossilfrihet, men var det vad man 
ville?

För tio år sedan la jag ett medborgarförslag om att skaffa 
en EU-handläggare - detta gjordes och sedan skapades 
projektet "Strängnäs växer", men i det arbetet inkluderades 
bara företagare- det fanns ingen möjlighet för t.ex. 

samverkan med de olika nämnda viktiga 
aktörerna ska gå till kan och bör kunna 
fastställas i anslutning till att åtgärder 
planeras.

Ingen justering av planen föreslås då 
kommunens roll som Samhällsaktör och 
test-arena belyser vikten av att 
kommunen agerar som arena och 
katalysator för samverkan mellan företag, 
föreningar och invånare.

Ingen justering av planen föreslås. Dessa 
aktörer har identifierats under 
framtagandeprocessen av denna plan där 
alla inblandade parter varit med och gett 
sina förslag på viktiga aktörer.

Ingen justering av planen föreslås. Till 
planen hör en strategisk miljöbedömning 
där de miljömässiga aspekterna av 
planen bedöms.

Ingen justering av planen föreslås. Denna 
fråga besvaras i huvudsak genom 
diagrammet under fokusområde 1 där 
klimatpåverkan från vägtrafiken i 
Strängnäs belyses utifrån fordonsslag.

Beskrivningen av de övergripande målen 
om fossilfria transporter och 
klimatneutralitet föreslås förtydligas 
enligt beskrivning längre ner i detta 
dokument.
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arbetssökande  som gick på försörjningsstöd att bli 
delaktiga genom företagande. Det blev ganska uppenbart 
att satsningen på företagare, handlade om att kommunen 
vill undvika att bidra till medfinansiering i ESF-projekt. 
Men detta hade man enkelt kunnat gjort genom att 
använda försörjningsstödet som medfinansiering- något 
man helt bortsåg från. Minns att du var intresserad av 
cirkulär ekonomi- vilket väl borde passa bra om detta 
styrdokument ska samordnas med agenda 2030, där man 
väl måste arbeta mot möjligheterna till självförsörjning, 
samt jämställdhet- men just på det området ligger hela 
Sörmland efter (enligt just ESF-rådet). Här undrar jag 
varför och hur Strängnäs kommun försvarar resurslöseriet 
när man matat in flera kvinnor med hög kompetens inom 
just naturvetenskap, till hemtjänstarbete- istället för 
möjlighet till självförsörjning inom deras 
kompetensområden.

Vänligen
Raili   

Raili Riig 20200703 Sent inkommet
Tänkte ge er lite feedback på ert underlag till energi och 
klimatplanen. Har lämnat mina synpunkter gällande vissa 
punkter via remiss, men annars tycker jag inte tycker att 
det 
är en bra ide att besluta om fossilfritt, såvida man inte 
också tydligt specificerar att man inte annars avser 
kärnkraft och/eller palmolja. Antingen är behovet stort och 
då finns inga andra alternativ- eller så är det litet och då 
finns det sannolikt alternativ. Sen håller jag inte med IVL 
om att ens vindkraft inte skulle påverka djurlivet. När det 
gäller solenergi borde det f.ö. gå att återvinna material. Här 
kanske man ska fundera över om stora solcellsparker är det 
mest optimala. 
Klimatneutralt är bra- men att jaga koldioxidekvivalenter 
är jag faktiskt skeptisk till, såvida man inte tar hänsyn till 
hela kommunen som ekosystem och dessutom andra 
ämnens kretslopp. När det gäller förändringar av beteende, 
har jag fått intrycket att det är just beteendet att jaga en 
enda variabel hit och dit här i kommunen som får svåra 
konsekvenser när det inte sätts in i sin helhet-och här 
saknar jag relevanta konsekvensanalyser. Jag är alltså själv 
egentligen 

Ingen justering av planen föreslås men 
inkomna synpunkter med koppling till 
klimat- och energiplanen tas med som 
underlag i det kommande åtgärdsarbetet.
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evolutionsekolog har därför sysslat en hel del med 
konsekvensanalyser eftersom det annars skulle vara 
omöjligt att studera, Jag har samarbetat med Norska 
forskningsinstitutet NINA *NIKU, med en forskargrupp på 
SLU och med Naturvårdsverket. Och det vore så klart kul 
om kommunen kunde ägna sig mer åt forskning. och för 
min del är jag ganska trött på att istället för den forskning 
jag skulle ha gjort, hålls sysselsatt år ut och år in med 
gratisarbetet som består i att försöka sanera bort effekterna 
av att ni tyvärr inte följt vissa andra lagstiftningar och att 
tjänstemännen tyvärr uppenbarligen inte har kompetens 
att göra det. Eller om det handlar om intresse. Och jag 
gissar att det just handlar om att de ansett sig ha gjort sitt, 
när de förmodligen jagat någon annan variabel som man 
bestämde sig för var viktig- istället för helhetsperspektivet. 
Fast jag kan förstås ha fel. 
Ni kanske borde anlita kulturvetaren som varit med och 
skrivit IVLs rapport, för att undersöka den saken. 
IVL har säkert sina rutiner när de ska framställa rapporter, 
men jag saknar helhetstänkande och tankar kring 
synergieffekter på flera områden i underlaget från IVL. 
Det hade kanske varit bättre att utföra ett riktigt 
forskningsprojekt direkt i kommunen, så man samtidigt 
kunde lösa flera andra problem- och samtidigt införliva de 
åtaganden ni har genom agenda 2030- inte minst 
jämställdhet, som bidrar till stora ekonomiska förluster i 
kommunen.Det är inte alltid flera satsningar nödvändigtvis 
måste innebära större kostnader- tvärtom kan rätt 
kombinationer ge värdefulla mervärdeseffekter. Om man 
som sagt var gör bättre konsekvensanalyser. 
Koldioxidekvivalenter 
När det gäller koldioxidekvivalenter hade jag som ekolog 
velat se en ordentlig budget kring markanvändning för 
både skogsbruk och annan vegetation, som t.ex. hur 
mycket vegetation av olika slag som krävs för upptag per 
ton koldioxid- helst utan utsläpp av metan istället, som är 
en annan växthusgas. Man borde titta närmare på kvävets 
kretslopp. Både kväve - och även fosfor bidrar till 
försurning, men gynnar samtidigt växternas upptag av 
koldioxid. Alla tre ämnen ingår i växters och djurs DNA, 
och såvida man inte uppnår kvävemättnad eller man har 
brist på t.ex. kalk borde man kunna optimera 
markanvändningen så att den kombineras med maximalt 
upptag av både växthusgaser och kemikalier. Här hade jag 
som sagt var velat se ett resonemang kring synergieffekter. 
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Skulle kommunen kunna bli självförsörjande på 
vegetabiliska produkter (mat, energi byggnadsmaterial och 
andra produkter), samtidigt som växterna omvandlar 
koldioxid till syre, t.ex.? Vi behöver också s.k. gröna 
korridorer för våra pollinatörer.
När det gäller kväve, så skulle man i den bästa av världar 
kunna optimera processer så man både slapp försurning, 
utsläpp av lustgas (växthusgas) och hälsovådliga kvävgaser 
och samtidigt eliminera ozon här nere på marken, där den 
förstör både växt och djurliv, just genom upptag av 
koldioxid i vegetation som kan användas till byggmaterial, 
bränsle, mat och annat material- och när det gäller skogen 
har den också betydelse som rekreationsområde. 
Parisavtalet innefattar förstås andra växthusgaser (som 
CFC och ozon) än just koldioxid. 
Klimat- och miljövänligt är inte alltid det tyvärr 
Mitt klimatengagemang går tillbaka till 80-och 90-talet- 
och vi granskade (förstås) SIS och deras 
standardiseringsmetoder. De arbetar i princip med 
standardiseringar på alla områden, även inom vård. På den 
tiden var det Svanenmärkningen- och det är klart- vill man 
uppnå så många certifieringar som 
möjligt, så kostar det så klart mer tid och arbete om man 
ska välja flera variabler, även om det skulle bidra till bättre 
system. Jag gjorde återbesök förra året, 
och träffade representanter från bland annat SIS, PRV och 
Swedac.Jag ville veta varför det inte alltid är det 
klimatsmartaste alternativet som kommer ut på 
marknaden. Och det har mycket med hela processen med 
patent att göra. Antingen så passar innovationen in 
kriterierna för de äldre certifieringarna och 
kan snabbt komma ut på marknaden, eller så kan det 
finnas mycket bättre alternativ, men processen kan bli så 
lång att det inte lönar sig. 
Så att hoppas på tekniska lösningar på allt är inte alltid 
bäst- dels därför att det behövs beteendeförändringar och 
dessutom strukturförändringar. 
På mötet fanns en företagare som ville få patent på ett 
biologiskt nedbrytbart batteri. Men han skulle då 
egentligen själv behöva satsa så pass 
mycket att han kunde ta över hela marknaden och det är 
väl inte så lätt. 
Kommunens rådighet, grundlagen och kompetenshöjning 
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För fyra år sedan gjorde jag mitt sista försök att hämta upp 
min kompetens i matematik, men när jag sedan åter 
utsattes för trakasserier- kan inte kalla det annat, 
så gav jag upp. För tydligen fungerar det så i denna 
kommun, att när tjänstemännen inte kan hantera en sak, 
så ger de sig på folk, och det har ju kommunanställda också 
berättat om. Men jag är inte anställd av kommunen. Enligt 
grundlagen ska 
kommunens grundläggande mål vara "den enskildes 
personliga, ekonomiska och kulturella välfärd". Ni ska 
"trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka 
för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar 
för hälsa." Men det här gör ni tyvärr inte-istället sprider ni 
den psykiska ohälsa som finns i kommunen till oss i 
civilbefolkningen. Och varför ska jag tvingas arbeta gratis 
med problem som borde varit lösta för minst tio år sen? 
Det finns fler drabbade - och mig veterligen är alla kvinnor- 
apropå jämställdhet. Och det verkar om just naturvetare 
ska passa sig- men det finns andra drabbade. 
Det var ett skäl till att jag också genom medborgarförslag 
en gång i tiden försökte flytta Jobbtorg bort från 
Socialnämndens ansvar.

Den här gången lämnade jag in ett skadeståndsanspråk, för 
vad ska man annars göra? Men att ta ansvar och just se 
orsakssamband är inte denna kommuns starka sida. 
Eller så är det kommunens kultur- jag har ingen aning. 
Jag har inget ansvar för era tjänstemän. Men det har ni. Så 
hur tycker ni att man ska lösa detta? Det förstör ekonomin 
för enskilda som mig, andra drabbade- men också för 
kommunen. 
Anställda i kommunen borde rimligtvis ta över det arbete 
jag gör, både för att slavarbete inte ens är tillåtet det heller, 
och för att hämta tillbaka 
ekonomiska resurser kommunen förlorat och förlorar till 
staten. Jag ser inte det positiva med att man i kommunens 
biståndshantering använder sig 
av "tekniska lösningar"- för det enda jag ser, är att man 
gjort det helt omöjligt för de kategorier som lever under 
existensminimum på grund av att de går 
miste att ens kunna göra ansökningar, då de saknar datorer 
och mobiltelefoner. Den här gruppen lär f.ö. inte heller 
kosta på sig covid-19 tester. 
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Det kanske är därför Strängnäs kommun ligger så lågt 
statistiskt i antalet fall per tusen invånare. Fin statistik, 
men är det hållbart? 
Jag är med klimatinitiativ Strängnäs och vill så klart i vilket 
fall som helst att man ska arbeta för ekologisk hållbarhet, 
men jag är också tydlig med att 
att det inte är en bra ide att skapa konflikter med socialt 
utsatta grupper. Det är inte på något sätt motstridiga mål - 
tvärtom står miljö-och klimatmålen 
och faller med alla de som inte kan delta. Det var ett skäl 
till att jag för ungefär 20 år sedan började engagera mig för 
brottsoffer. Det här är kommunens 
konflikt, inte min. 
Hur vore det med en uppgradering till Strängnäs 3.0? 
Tycker ni lika gärna kan implementera agenda 2030 i 
klimatplanen också, och samtidigt kvalitetssäkra 
rättssäkerhetsnivån genom att 
börja följa grundlagar och konventionsrättigheter- det är 
inte motstridiga intressen - tvärtom är det nödvändigt och 
man ska arbeta mot hållbarhet. 
Och då menar jag både socialt, ekologisk och ekonomiskt. 
De är inga problem med att öka kompetensen i 
kommunen- Strängnäs kommun är tillräckligt liten för att 
man ska kunna studera konsekvenser 
genom hela kommunens arbete- inklusive beteende- men 
då jobbar man inte med sagoversioner och glädjebesked av 
verksamheten. 
Då får man ingen bra implementering, utan allt blir bara 
någon form av "ad hoc" och det är inte hållbart. Varken 
social, ekonomisk eller ekologisk hållbarhet (inklusive 
klimatet). Ni uppger LOU som ett hinder i arbetet-men det 
finns ju IOP (ldeburet Offentligt Partnerskap) också. och 
den kompetensen finns formellt i kommunen, men ingen 
verkar veta hur det ska omsättas i praktiken. Det pågår 
precis en ESF-utlysning- fram till oktober, men förra 
gången jag föreslog det för tio år sedan, så verkade man 
inte förstått hur man skulle ordna medfinansieringen. Som 
jag ser det, så finns pengarna där hela tiden.

Ni förlorar så mycket pengar varje år- och jag förstår inte 
varför, när man borde kunna lösa det mesta genom att följa 
grundlagar  och konventionsrättigheter. Sedan 2010 ska 
inte heller myndigheter fatta beslut i strid med grundlagen.
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Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB återkommer med svar på 
remiss ”Klimat- och energiplan för Strängnäs kommun”. I 
planen har det noterats att det finns en önskan att etablera 
vindkraftparker, solcellsparker och laddinfrastruktur för 
elfordon i delarna 5.2. Lokal förnybar elproduktion samt 
5.3. Fossilfria drivmedel och distribution. Härmed vill 
Vattenfall Eldistribution AB informera om att vid 
etablering av större solenergianläggningar och 
vindenergianläggningar krävs sannolikt ombyggnad av 
befintliga elnätanläggningar och utbyggnad med nya 
elnätanläggningar. Vid behov av ombyggnad av ledningar 
inom regionalt elnät vilka är linjekoncessionspliktiga 
ledningar är det troligt att ny koncession behöver sökas 
vilket är tidskrävande. Vid utbyggnad av laddinfrastruktur 
krävs sannolikt ombyggnad av befintliga elnätanläggningar 
och utbyggnad med nya elnätanläggningar. Ombyggnad 
eller flytt av Vattenfalls anläggning ska anmälas i god tid. 
Ombyggnad/flytt bekostas av den som initierat ärendet, 
om det inte regleras på annat sätt i avtal.

Planen föreslås justeras genom att 
området hinder och viktiga 
förutsättningar vid delmål 5.2 och delmål 
5.3 kompletteras med denna information.

Klimatinitiativ Strängnäs
Klimatinitiativ Strängnäs vill först uttrycka att vi ser 
mycket positivt på Strängnäs kommuns initiativ till 
framtagande av en Klimat- och energiplan. Planen har en 
bred ansats som visar på klimatfrågans bredd och att 
politiken måste agera inom många områden för att vi ska 
nå klimatmålen. Detta ser vi som en mycket bra 
utgångspunkt för kommunens arbete framåt. Planen ska 
stötta kommunens arbete med att ta sig an 
klimatutmaningen, det är därför ytterst viktigt att den 
förankras väl i kommunkoncernen och att den visar på 
handlingskraft. Den måste således vara styrande för 
förvaltningen och politiken och vägledande för alla övriga 
aktörer i kommunen – invånare som verksamhetsutövare.

• Vi uppskattar att kommunens mål uttryckligen omfattar 
hela det geografiska området som utgörs av Strängnäs 
kommun och därmed ser till kommunens ansvar för att 
såväl näringsverksamhet, invånare som kommunens egen 
verksamhet förändras för att nå målen.

Ingen justering av planen föreslås då 
planen beskrivs vara styrande för hela 
kommunkoncernen och den beskrivs 
även som att den bör vara vägledande för 
samtliga invånare och 
verksamhetsutövare i Strängnäs.
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• Vidare uppskattar vi att kommunen ser sin roll i 
sammanhanget som föregångare, inspiratör, möjliggörare 
genom samverkan och genom att stötta lokala initiativ.
• De fokusområden som definierats omfattar i huvudsak 
alla relevanta områden för att uppnå satta klimatmål.

Övergripande synpunkter
• I kommunens mål används termerna ”fossilfri” och 
”klimatneutralitet” utan att definieras. Vi önskar se en 
tydlig definition av dessa. Klimatneutralitet får inte 
medföra att man kompenserar för utsläpp. 
Klimatkompensation som metod är starkt kritiserad och 
raderar inte de utsläpp som ändå görs.

Planen föreslås justeras så att det 
framgår att kommunens övergripande 
mål om klimatneutralitet 2040 motsvarar 
det nationella målet men med ett målår 
fem år tidigare än det nationella målet. 
Detta skulle innebära att målet för 
Strängnäs kan jämställas med det 
svenska övergripande klimatmålet vilket 
antingen kan beskrivas på ett starkt 
förenklat sätt med att ”Strängnäs senast 
år 2040 inte ska ha några nettoutsläpp 
av växthusgaser till atmosfären, för att 
därefter uppnå negativa utsläpp.” eller 
lite tydligare men något mer komplicerat 
men kanske nödvändigt för att kunna 
bedöma lämpliga åtgärder. ”Negativa 
utsläpp innebär exempelvis att 
utsläppen av växthusgaser från 
verksamheter i Strängnäs” är mindre än 
den mängd koldioxid som tas upp av 
naturen som en del av kretsloppet, eller 
mindre än de utsläpp Strängnäs bidrar 
till att minska utanför kommunen 
genom att investera i olika 
klimatprojekt. De kvarvarande 
utsläppen från verksamheter inom 
Strängnäs geografiska område ska dock 
vara minst 85 procent lägre än 
utsläppen från referensåret 1990.” Både 
målet i sig utan förklaring, liksom den 
kortfattade, förenklade beskrivningen, 
och den mer fylliga beskrivningen, kan i 
dagsläget medföra svårigheter att mäta 
och följa upp detta mål då tillgången till 
data på kommunal nivå är oklar.

Definitionen för kommunens mål om 
fossilfria transporter 2030 kan tolkas i 
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• Kommunen har låtit ta fram en Koldioxidbudget för 
2020–2040. Denna omnämns inte i Klimat- och 
energiplanen. Inte heller finns de övergripande målen 
nedbrutna över tid mer än 2030 och 2040, vilket 
omöjliggör uppföljning med tätar intervaller. Planen bör 
målsättas i linje med Koldioxidbudgeten, och planerade 
insatser bör korrelera mot dessa mål på både kort och lång 
sikt.

relation till det nationella övergripande 
transportmålet där målsättningen är att 
utsläppen från inrikes transporter, utom 
inrikes flyg, ska minska med minst 70 
procent senast år 2030 jämfört med 
2010. Det lokala målet om fossilfria 
transporter 2030 medför då ett 
förtydligande om att ”utsläppen från 
inrikes transporter, utom inrikes flyg, 
ska minska med 100 procent senast år 
2030 jämfört med 2010.” Förslaget är att 
detta förtydligas i planen.

Planen föreslås kompletteras med ett nytt 
avsnitt under rubriken Klimatmål i 
Strängnäs, Sverige och världen om de 
konsumtionsrelaterade övergripande 
målsättningar Fyra Mälarstäder 
gemensamt redan beslutat om. Liksom 
det klimatlöfte som fyra Mälarstäder 
enats om. Detta för att ge större 
legitimitet och sammanhang till 
fokusområdet konsumtion som annars 
saknar en tydlig koppling till det 
övergripande målet om klimatneutralitet 
där klimatpåverkan från importerade 
varor inte räknas in.

Ingen justering av planen föreslås. 
Koldioxidbudgeten har tagits fram som 
ett fortsatt arbetsmaterial och underlag 
för kommunikation och är tänkt att 
användas i det fortsatta arbetet med 
implementeringen och om möjligt för 
uppföljningen av planen. Arbetssätt och 
användningsområde för budgeten är 
beroende av definitionen av kommunens 
övergripande klimatmål om 
klimatneutralitet 2040 då budgeten som 
den ser ut i dagsläget enbart omfattar 
utsläpp av växthusgasen koldioxid och 
inte redogör för upptag. Nationellt 
saknas riktlinjer för arbete med lokala 
koldioxidbudgetar och diskussioner kring 
koldioxidbudgetar pågår inom ex. 
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• Alla åtgärder måste budgeteras, antingen med nya medel 
eller inom befintlig verksamhet. En rimlig resurssättning är 
helt avgörande för att lyckas. Viktigt att räkna på 
kostnaderna både på kort och lång sikt.
• Vi saknar en övergripande prioritering av insatser och 
åtgärder. Skattemedel måste investeras i rätt åtgärder i rätt 
tid, dvs en strategisk koordinering och prioritering av 
resurser (finansiella och personella) måste göras i ett tidigt 
skede.
• Om dokumentet skall vara styrande krävs en tydlighet 
och detaljrikedom samt en tydlig metod för uppföljning 
och utvärdering. Detta saknar vi till stora delar i det 
aktuella dokumentet. Ofta pekas intressenter ut, och 
fokusområden beskrivs, men inga, eller ett fåtal, åtgärder 
konkretiseras från kommunens sida. Vi förstår svårigheten 
att vara konkret i en plan som skall löpa över 20 år, men 
det är viktigt att tydliggöra det inledande arbetet på kort 
sikt, vilket bör kunna göras betydligt mer konkret än i 
nuvarande remissversion av Klimat- och energiplanen. Det 
minsta som kan begäras är att det finns tydliga uppdrag till 
utpekade intressenter att inkomma med detaljerade planer 
innan en definierad tidpunkt.
• Generellt saknas en tydlighet i vem som ansvarar för 
genomförandet under respektive delmål. Vi vill se ett 
förtydligande i ansvarsfördelningen.
• Hösten 2019 genomfördes en workshop med 
idégenerering för att uppnå de uppsatta klimatmålen. 
Under denna workshop beskrevs många mycket konkreta 
insatser och åtgärder. Vi önskar se att kommunen tar 
intryck av detta arbete i Klimat- och energiplanen.
• På många ställen i planen omnämns civilsamhälle i form 
av föreningsliv, näringsliv, invånare, studieförbund m fl 
som viktiga aktörer för kunskapsinhämtning, dialog, 
kunskapsspridning, samverkan och dialog. Vi önskar 
därför se ett tydligt förslag till hur denna samverkan skall 
gå till. Ett förslag är att inrätta ett kommunalt klimatråd 
med olika parter, vilka träffas regelbundet med relevanta 
företrädare för kommunen. Rådet bör ha en tydlig 
planering för sitt arbete baserat på klimatplanen.

SEKOM (Sveriges ekokommuner där 
även Strängnäs är medlem) där många 
kommuner är osäkra på hur dessa 
budgetar kan användas.

Ansvaret för åtgärder föreslås ligga på 
Kommundirektören. Synpunkterna 
noteras och tas med som underlag i det 
fortsatta arbetet med åtgärderna.
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Utvecklade synpunkter kring planens fokusområden 
(kompletterar formuläret nedan)
Fokusområde: Hållbara transporter och resor
• Vägtrafiken är central för möjligheterna att nå uppsatta 
klimatmål. I planen utpekas området som viktigt, och en 
målsättning om minskad biltrafik nämns. Det saknas dock 
analys av orsaker och hinder. Kopplingar till 
kollektivtrafik, utbyggnad av externa köpcenter, pendling, 
nya bostadsområden, m m måste adresseras om framgång 
skall kunna nås. I planen bör finnas planer för en tydlig 
analys och framtagande av detaljerade aktiviteter med 
tillhörande tidplan.
• Kommuninvånare skall ha god kunskap om fossilfria 
transporter 2025, samt känna sig trygga med investering 
genom en väl utbyggd infrastruktur. Eftersom detta mål 
skall vara uppnått inom 5 år måste tydliga aktiviteter 
definieras redan nu, och därmed ingå i planen.

• Kommunen ställer mål för sina transportupphandlingar, 
men lokala varutransporter diskuteras inte. Flera 
kommuner samverkar med det lokala näringslivet för att 
minska dessa och ställa om till fossilfria transporter, också 
av miljöskäl. Detta bör också finnas med i klimatplanen. 
Hur kan kommunen underlätta samordning av såväl varu- 
som persontransporter? Det finns t ex digitala tjänster som 
kommunen kan tillhandahålla för näringsliv och invånare i 
detta syfte.

• Klimatsmarta semesterresor omnämns som delmål, men 
utan definierade åtgärder. Här kan kommunen underlätta 
invånares kunskap och beredskap genom att t ex inom 
ramen för 4M tillsätta en tjänst som klimatrådgivare som 
kan stötta i ökad kunskap bl a inom semesterresor.

Fokusområde: Klimatsmart mat
• Kommunen gör redan stora insatser för att få ner 
matsvinn i kommunal verksamhet. Här besitter 
kommunen stora möjligheter att öka kunskap, vilja och 
beredskap hos lokala näringslivet och invånare genom sin 
breda kontaktyta via skolor och äldrevård. Det bör finnas 
en plan för hur kommunen skall kunna använda denna 
position till minskat matsvinn i hela kommunen.

• Vi saknar en tydlig målsättning om ökad upphandling av 
närproducerad mat från klimatsmarta lantbruk.

Planen föreslås kompletteras med det 
klimatlöfte som beslutats inom Fyra 
Mälarstäder och Fyra Mälarstäder (4M) 
är omnämnd som en viktig aktör under 
samtliga delmål under fokusområde 1, 
Hållbara transporter och resor.

Planen föreslås justeras så att 
kommundirektören ansvarar för 
åtgärder. Synpunkten noteras och tas 
med som underlag i det kommande 
åtgärdsarbetet.

Ingen justering av planen föreslås, delmål 
2.1 i kombination med kommunens 
beskrivna roller roll som föregångare och 
samhällsaktör och test-arena förväntas 
kommande åtgärder kunna täcka upp för 
detta område. Synpunkten noterad och 
tas med som underlag till kommande 
arbete med implementering och åtgärder

Ingen justering av planen föreslås då 
området ryms inom delmål 2.3 som 
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Fokusområde: Hållbar konsumtion
• Kommunen omnämns som förebild och kunskapshöjare 
när det gäller hållbar konsumtion. Men inga metoder för 
detta beskrivs. Återigen kan tillsättande av en 
Klimatrådgivare med detta uttalade ansvar, och med gott 
samarbete med lokalt civilsamhälle, utgöra en 
framgångsrik väg, vilken vi önskar se i planen.

• Riktlinjer för delning, återanvändning och lagning skall 
enligt planen färdigställas under 2020. Om detta arbete 
inte redan inletts bedömer vi att tidplanen är för ambitiös 
för att möjliggöra tillräckliga analyser, dialoger och 
planering för att bli bra. Vi föreslår att tiden ändras till 
sommaren 2021.

Fokusområde: Energi- och resurseffektiv bebyggelse och 
markanvändning
• Delmål 4.1 om energi- och resurseffektivt nybyggande är 
alltför vagt och ligger onödigt långt fram i tiden (med 
början 2025). Dessa krav skall kunna ställas redan från 
2021. 

Energi- och resurseffektivitet i nybyggnation kan, och bör, 
definieras i mätbara termer.

• I huvudsak behandlas under detta delmål endast 
kommunalt ägda fastigheter. Dessa utgör en mycket 
begränsad del av fastighetsbeståndet inom kommunens 
territorium. Eftersom kommunen är tillstånds- och 
tillsynsmyndighet och dessutom har ett planmonopol 
genom översikts- och detaljplanering anser vi att Strängnäs 
kommun kan göra avsevärt mycket mer när det gäller att 
planera för, och ställa krav på, energi- och resurseffektivt 
byggande i kommunen, samt omställning av befintlig 
byggnation. Detta önskar vi se uttryckt i tydliga delmål 
samt definition av aktörer, hinder och förutsättningar. 
Delmål 4.4 utgör ramen för detta område, men uttrycks – 
såväl i beskrivning som i mål – så vagt att det inte går att se 
hur detta skall kunna påverka något, eller följas upp.

handlar om att ”Kommunkoncernen 
främjar lantbrukets omställning till 
fossilfrihet och klimatneutralitet”.

Planen föreslås justeras med att ansvaret 
för åtgärderna läggs på 
kommundirektören. 

Planen föreslås justeras så att målår 
2020 ändras till år 2021.

Planen, sista meningen i delmål 4.1 
föreslås ses över och om möjligt justeras 
med anledning av denna synpunkt.

Planen föreslås justeras med denna 
skrivning under viktiga förutsättningar 
kopplat till delmål 4.2

Ingen justering av planen föreslås då 
området täcks in i delmål 4.4, men 
synpunkten noteras och tas med som 
underlag i kommande åtgärdsplanering 
kopplad till detta mål.
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Fokusområde: Lokal förnybar energiförsörjning
• Vi upplever att de två sista fokusområdena inte är 
fullständigt beskrivna. De bör generellt höjas till samma 
nivå som tidigare fokusområden vad gäller analys, 
beskrivning, vikt, mål samt insatser.

Denna synpunkt noteras men föreslås 
lämnas utan åtgärd. Då det finns ett 
starkt politiskt intresse att besluta om 
planen för att kunna komma vidare i 
konkreta åtgärder. Ett beslut om planen, 
trots att den inte är helt utan brister, 
innebär inte att planen är huggen i sten 
och inte kan komma att justeras vid 
behov framöver.

Naturskyddsföreningen Strängnäs
Synpunkter på förslag till Klimat- och energiplan för 
Strängnäs kommun 
Naturskyddsföreningen i Strängnäs kan med glädje 
konstatera att kommunen tagit det viktiga beslutet att 
upprätta en klimat- och energiplan. Vi finner att det 
föreslagna dokumentet i huvudsak anger en bra 
målsättning och inriktning. 
Med viss förvåning noterar vi emellertid att vår förening 
inte synes ha blivit inbjuden att delta i den arbetsgrupp 
som medverkat vid framtagandet av detta förslag.
 Mot bakgrund av Naturskyddsföreningens mångåriga 
engagemang i klimat- och energifrågorna och vårt eljest 
goda samarbete med kommunen på detta område, bl.a. 
genom ständigt återkommande remissarbete, finner vi 
detta anmärkningsvärt. Föreningens betydande folkliga 
förankring med närmare 1000 medlemmar i kommunen 
borde också ha motiverat vårt deltagande i arbetsgruppen. 
Att Strängnäs Klimatiniativ, som är vår nära 
samarbetspartner och vars arbete vi stödjer finansiellt, 
medverkat i arbetsgruppen får vi dock notera som positivt 
från våra utgångspunkter. 

På bl.a. följande punkter önskar vi att dokumentet 
kompletteras:

Någon justering av planen föreslås ej. 
Någon formell arbetsgrupp med externa 
aktörer i kommunen har inte förekommit 
under framtagandet av planen. Externa 
parter har givits utrymme att lämna sina 
synpunkter i samband med en workshop 
öppen för allmänheten under 2019 samt 
vid remissen.



Strängnäs kommun

Nygatan 10

645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00

Fax 0152-290 00

kommun@strangnas.se

www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907

1. Kopplingen och sambandet med kommunens 
Grönplan tydliggörs och utvecklas.

2. Den positiva klimateffekten av ett hyggesfritt 
skogsbruk belyses. Kommunens nuvarande 
egna skogsförvaltning kan utgöra ett gott 
föredöme. Naturskyddsföreningens i 
Strängnäs policydokument kan bidra med 
inspiration i denna fråga (bilaga 1).

3. Även klimateffekten av ett ekologiskt hållbart 
jordbruk bör analyseras och dokumenteras. 
Vår förening arbetar just nu med framtagandet 
av ett policydokument även på detta område.

4. Kommunens syn på lokalisering och utveckling 
av vindkraften borde tydligare klargöras.

Vid denna årliga uppdatering av planen som planeras 
hoppas vi få tillfälle att vidare utveckla våra synpunkter på 
området.

Planen föreslås justeras så att 
kommunens grönplan läggs till under 
viktiga förutsättningar under delmål 4.3.

Planen föreslås justeras med ett tillägg av 
Naturskyddsföreningen Strängnäs som 
en identifierad viktig aktör under delmål 
4.3

Planen föreslås justeras med ett tillägg av 
Naturskyddsföreningen Strängnäs som 
en identifierad viktig aktör under delmål 
2.3

Ingen justering av planen föreslås då 
området ryms inom ramen för 
översiktsplanering kopplat till delmål 5.2

Av planen framgår att den ska följas upp 
årligen, detta innebär en årlig 
uppföljning av målen. KS föreslås 
ansvara för uppföljning av målen med 
start 2021. Detta önskemål noteras och 
föreslås tas med i det efterföljande 
arbetet med åtgärder.

Svenska kraftnät
Yttrande angående samråd om klimat- och energiplan för 
Strängnäs kommun 
Ert diarienummer: MSN/2020:359 
Transmissionsnätet i Strängnäs kommun 
I Strängnäs kommun har Svenska kraftnät en 400 kV-
ledning(CL3 S5) även kallad Hamra-Åker. Svenska kraftnät 
har ledningsrätt för kraftledningarna som är av betydelse 
för rikets elförsörjning. Ledningsrätten innebär att 

Planen föreslås justeras med denna 
skrivning under hinder och viktiga 
förutsättningar kopplat till relevant 
delmål.



Strängnäs kommun

Nygatan 10

645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00

Fax 0152-290 00

kommun@strangnas.se

www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907

åtgärd/verksamhet som på något sätt inskränker Svenska 
kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som 
belastas av ledningsrätt. 

Energiplaneringen i Strängnäs kommun 
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska 
det i varje kommun fin-nas en aktuell plan för tillförsel, 
distribution och användning av energi, en så kallad 
energiplan. En energiplan ska främja hushållningen med 
energi, verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. 
Den kommunala energiplaneringen är, utöver ett underlag 
för energieffektivisering, en god grund för 
elberedskapsarbete, mellankommunal planering avseende 
elsystemet och en utgångspunkt i arbetet med att 
säkerställa kommuners effektbehov. 
Svenska kraftnät vill även poängtera att samhället går mot 
en ökad elektrifiering och energianvändning. 
Utgångspunkten i energiplanering bör därför vara att 
säkerställa framtida effektbehov och att söka minska sitt 
elberoende och effektivisera sin konsumtion. 

Föreliggande plan anger att förnybar elproduktion som sol 
och vind bör gynnas. Svenska kraftnät vill att Strängnäs 
kommun ser till att exploatering av mark, till exempel för 
vindkraft, inte försämrar framkomligheten för framtida 
transmissionsnätsledningar längs befintliga stråk. 
Möjligheterna till kapacitetshöjning med hjälp av 
uppgraderade ledningar i befintliga stråk kan på detta sätt 
värnas. En möjlig konsekvens av att framkomligheten för 
transmissionsnätsledningar i området begränsas är att 
eventuella höjningar av taket för effektuttag från region- 
och transmissionsnätet runt och i Strängnäs kommun kan 
komma att begränsas, försenas och fördyras. Detta skulle 
kunna påverka förutsättningarna för elektrifiering i 
kommunen negativt. Prioriteras förutsättningarna för lokal 
vindkraftsutbyggnad högre än ett ändamålsenligt 
transmissionsnät kan resultatet på nationell och global 
nivå innebära en minskad total vindkraftsproduktion, 
vilket i sin tur skulle kunna minska andelen förnybar 
producerad energi som konsumeras i och av Strängnäs 
kommun.

Allmän information 

Planen föreslås kompletteras med en 
skrivning som täcker upp för behovet av 
att genomföra åtgärder som exempelvis 
kartläggning eller prognos för att 
säkerställa framtida effektbehov. 

Planen föreslås justeras med en 
kortfattad beskrivning av detta område 
under hinder och viktiga förutsättningar 
kopplat dill delmål 5.2
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Svenska kraftnät vill påminna om att all utbyggnad av 
elproduktion kräver anslutningsnät. Vid större 
produktionsetableringar krävs ofta förstärkningar av såväl 
lokal-, region- som stamnät. All produktionsutbyggnad 
medför därmed utbyggnad av infrastrukturen för el. Detta 
bör beaktas vid planering av utbyggnad av elproduktion. 

Vid planering av vindkraftsanläggar krävs ett visst 
säkerhetsavstånd mellan vind-kraftverk och våra 
anläggningar. Avståndet får inte vara sådant att ett 
vindkraftverk skulle kunna falla över en kraftledning vid ett 
haveri. Avstånden måste även vara tillräckliga för att 
möjliggöra en säker flygbesiktning samt tillräckliga mellan 
kraftledningens jordpunkter och jordpunkter i 
vindkraftsanläggningens uppsamlingsnät. 
För att upprätthålla en god flygsäkerhet vid besiktningar 
rekommenderar Trans-portstyrelsen att vindkraftverk och 
master med stag med en totalhöjd lägre än 50 meter 
placeras minst 100 meter frän kraftledning. Vindkraftverk 
och master med stag med en totalhöjd över 50 meter bör 
placeras minst 200 meter från kraftledning. Avståndet 
beräknas med utgångspunkt frän kraftverksrotorns 
periferi. För verk med en rotordiameter på
 100 meter eller mer bör avståndet mellan torn och ledning 
vara större än 250 meter. 
Svenska kraftnät vill att hänsyn tas till ovan angivna 
rekommenderade skyddsavstånd och att kommunen lägger 
till detta till vindbruksplanens riktlinjer. Svenska kraftnät 
vill även framhålla vikten av att kommunen planerar för 
den mark som kan komma alt behövas för nya 
kraftledningar vid upprättande av vindkraftsutbyggnad.

Svenska kraftnät vill informera om att våra 
anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen, 
www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil. 
Informationen innehåller den geografiska positionen för 
Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stat-ioner och 
stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns 
uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och 
spänningsnivå för våra ledningar. Vid produktion av kartor 
där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation 
används ska följande copyrighttext framgå: "© 
Affärsverket svenska kraftnät". 
Ytterligare information rörande samhällsplanering i 
närheten av våra anläggningar återfinns i skrifterna Elnät i 

Planen föreslås justeras så att eventuellt 
behov av förstärkningar läggs till som en 
viktig förutsättning och hinder kopplat 
till relevant delmål

Planen föreslås justeras så att skydds- 
och säkerhetsavstånd till kraftledningar 
läggs till som viktiga förutsättningar och 
hinder kopplat till vindkraftverk under 
relevant delmål

Informationen noterad, ingen justering 
av planen föreslås. Detta underlag tas 
med i det efterföljande åtgärdsarbetet.
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fysisk planering, Kommunal samhällsplanering vid 
stamnätsanläggningar och Vägledning för verksamhet vid 
markförlagd kabel i transmissionsnätet. För övergripande 
information rörande Svenska kraftnäts; framtida planer för 
stamnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 
2020-2029. Dessa dokument finns publicerade på vår 
webbplats, www,svk.se. 
Detta yttrande har beslutats av tillförordnad enhetschef 
Martin Görnebrand efter föredragning av planhandläggare 
Lena Granqvist. Vid ärendets handläggning har även Jan 
Lavenius deltagit.

Marie Jonsson Elin Hjorth
Samhällsbyggnadschef Miljökoordinator
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Sammanställning av 
inkomna remissynpunkter 
del 2

Tillhörande:

Klimat- och energiplan för Strängnäs 
kommun

Sammanställningen som följer nedan kompletterar Sammanställning av inkomna 
remissynpunkter del 1. Dessa synpunkter är i huvudsak kopplade till respektive 
delmål och har legat till grund för översynen och revideringen av föreslagen 
antagandehandling av Klimat- och energiplan för Strängnäs kommun. Hur 
synpunkterna från dessa aktörer har tillgodosetts redovisas på ett översiktligt sätt 
i dokument Sammanställning av inkomna synpunkter del 1.
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Fokusområde 1: Hållbara transporter och resor

Delmål 1.1

Invånarnas bilkörning har ökat stadigt sedan år 1999, både totalt sett och per 
invånare. Denna trend ska brytas genom kraftfulla åtgärder där Strängnäs 
är visionär och förebild för andra pendlingskommuner. Den totala mängden 
körda mil ska kulminera senast 2022 och 2030 ska den totala körsträckan 
understiga 25 miljoner mil. År 2040 ska antalet mil fortsatt understiga 25 
miljoner.
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Remissvar: 

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Bra att målet uttrycks i totala mängden körda mil 
oavsett invånarantal. Vi ser en befolkningsökning men måste trots det 
effektivisera och minska våra resor och transp0rter. Det är totalen som gör 
skillnad.

Barn- och utbildningsnämnden: -Miltal kopplat till fordonsslag-, population- 
eller antal hushåll - Miltal kopplat till typ av resor (till- och från 
skola/jobb/fritidshus)

Energikontoret i Mälardalen: Räcker det att körsträckan kommer under 25 
miljoner mil för att klara målet om fossilfria transporter till år 2030? Känns 
som att delmålet bör vara lite tuffare än så? Beror på vad ni grundar det 
uppsatta delmålet på, men eftersom transporter står för så stora delar av 
Strängnäs utsläpp så kan det nog vara bra att sätta ett strängare mål.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Lägg till att kommunen ska kartlägga och analysera 
individers beslut och preferenser när det gäller val av transportmedel i sin 
vardag. • Lägg till att samtliga kommundelar ska vara sammanlänkade med 
gång och cykelvägar senast 2025. • Lägg till att kommunen ska vara 
initiativtagare till en el-cykelpool i Solberga. Handlarna förväntas vara 
genomförare. • Lägg till att kommunen ska installera fler cykelpumpar och 
cykelparkeringar i alla kommundelar. • Lägg till att kommunen ska verka för 
att få en cykelaffär/verkstad att etablera sig i centrala Strängnäs.

Kollektivtrafiksamordnare Strängnäs kommun: Utifrån bedömningar (bland 
annat i en rapport från i vintras av vår konsult IVL) behöver antalet körda mil 
minska med 30% till 2030 om Sverige ska nå klimatmålen för transporter. 
Minskningen behöver vara större i urbana miljöer och mindre i glesbygd. 
Delmål 1.1 tar sikte på en minskning om 13% på totalen och 27% per invånare 
om man räknar med i snitt 1,5% befolkningstillväxt per år fram till 2030. Givet 
vårt geografiska läge och den resandeutveckling som ligger tillgrund för 
planerat utbud och målsättningar inte minst inom regionaltågstrafiken så 
borde målet kunna skärpas.

Ekonomiavdelningen: Blandning av fakta, mål och nyckeltal. Går det att lyfta 
ut nyckeltalen och mer likna styrmodellen. Delmålen i dokumentet har en 
blandning av fakta, mål och nyckeltal. Om nyckeltalen står i målet betyder det 
att en mil över målet är ett misslyckande?
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2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:

PORTEN, Rhuby AB: Idag finns järnväg från Åkers styckebruk med fungerande 
och fina spår, växel som ej nyttjas. Detta kan leda till en möjlighet att binda 
ihop Åker, Grundbro och Malmby väl för utbyggnad av kommunen samt energi 
och miljövänlig transport. Inte enbart skulle det förenkla persontransport - 
men även bidragande faktor för företagstransporter och möjligheter för 
utveckling av bygden. Naturturismen skulle även den gynnas markant.

Emilia Bergius, Strängnäs stift svenska kyrkan: SJ (Movingo t.ex.)

Teknik- och fritidsnämnden: Naturskyddsföreningen och andra 
miljöföreningar kan också vara viktiga aktörer för att hjälpa till att få ut vårt 
budskap, alla typer av föreningar egentligen. Internt/externt är även förskolor 
och skolor en viktig aktör för att få ut budskapet. Det regionala Mobility 
Management- nätverket som kommunen är med i är också viktigt.

Barn- och utbildningsnämnden: - Kommuninvånarna (personbilar körs 
sannolikt till störst andel av privatpersoner) - Elever/barn och 
lärare/pedagoger (ökar kunskapen underifrån i den växande populationen)

Energikontoret i Mälardalen: En viktig aktör i detta arbete är samtliga 
privatpersoner i er kommun. Genom beteendeförändrade kampanjer riktade 
mot invånarna kan ni få fler att välja andra färdmedel än personbil. Sen bör 
samtliga företag i kommunen vara en viktig aktör, inte bara de stora. 
Beteendeförändrade kampanjer kan även rikta sig mot företag och 
verksamheter i er kommun där man kan arbeta aktivt för att få sina 
medarbetare att gå, cykla eller åka kollektivt till arbetsplatsen. Den kommunala 
energi- och klimatrådgivningen är en användbar funktion att använda för detta 
i kommunen. Vi på Energikontoret i Mälardalen har stor erfarenhet med att 
jobba med kampanjer och beteendeförändringar kopplat till mobilitet. Så vi 
finns tillgängliga som aktör och kompetensresurs för att hjälpa er att uppnå 
detta delmål. Strängnäs kommun är ägare i Energikontoret i Mälardalen och 
kan därför gärna använda oss som aktör.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet. • Involvera olika 
aktörer inom civilsamhället och näringslivet tydligt genom samverkan.

Ekonomiavdelningen: Vilka definieras som viktiga aktörer. Är det de som kan 
påverka invånarna?
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3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:

Emilia Bergius, Strängnäs stift svenska kyrkan: Möjligheten att inverka 
påverkas av om man är inpendlingskommun eller utpendlingskommun

Teknik- och fritidsnämnden: Genomgående i styrdokumentet så bör man dela 
upp avsnittet Hinder och Viktiga förutsättningar så att det blir tydligt vad som 
är vad samt förklara på vilket sätt något är ett hinder eller en förutsättning. Till 
detta mål kan ekonomi anses vara ett hinder, att vi inte har tillräckliga 
ekonomiska medel för genomförande i nuvarande budget. En viktig 
förutsättning är att gång- och cykelbanor samt kollektivtrafik prioriteras så att 
det finns bra möjligheter att välja bort bilen.

Barn- och utbildningsnämnden: - Att återkoppling inte sker tillräckligt ofta till 
kommuninvånarna - Att kommunen har svårt att råda över genomfartstrafiken

Energikontoret i Mälardalen: En viktig förutsättning för att få fler att välja bort 
bilen är att infrastrukturen för alternativa färdmedel är välutvecklad i förväg. 
Om fler ska gå och cykla krävs det bra gång- och cykelbanor innan man kan 
förvänta sig att invånare väljer bort bilen. Även kollektivtrafiken bör vara 
välutvecklad för de som pendlar till andra städer.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Svårt att göra bedömning av målet när analysen 
bakom 25 miljoner inte redovisas – ett önskemål är att analysen redovisas i 
målet • En viktig förutsättning för att nå målet är att satsa på en 
genomgripande kartläggning och analys av individers beslut och preferenser 
när det gäller val av transportmedel i sin vardag. Detta för att förstå vilka beslut 
och satsningar som är effektivast för kommunen att satsa på för att främja 
transporteffektivitet.

Ekonomiavdelningen: Hinder och viktiga förutsättningar upplevs 
ostrukturerat, lite brainstormat. Går det att göra mer strukturerat?
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Delmål 1.2

Strängnäs ska driva omställningen till energieffektiva och fossilfria fordon 
genom att ligga i framkant. Dels genom att alla nyinköpta bilar i 
kommunkoncernen från och med 2020 drivs med el, biogas eller är laddbara 
elhybrider. Senast 2025 ska hela kommunkoncernens fordonspark vara 
fossilfri. De som inte hunnit bytas ut ska då vara konverterade och i en 
övergångsperiod drivas med alternativa hållbara biodrivmedel. Dessutom 
ska varje invånare redan från 2025 ha tillräcklig kunskap och tack vare en 
väl utbyggd infrastruktur känna sig trygg med att investera i en fossilfri bil.
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Remissvar: 

SEVAB Strängnäs Energi AB: När det gäller biogas som drivmedel och 
produktion av biogas är det glädjande att läsa de framtidsutsikter som utpekas 
för biogasdrivna fordon. Vi ser det angeläget att även Strängnäsborna får en 
publik tankstation.

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Tydliggör definition av fordonsparken så att det 
framgår om det endast gäller personbilar eller om arbetsfordon ingår. Det står 
att nyinköpta bilar från och med 2020 ska drivas med el, biogas eller vara 
laddbara hybrider. Detta är problematiskt då vi inte har någonstans att tanka 
biogas i kommunen. HVO behöver finnas med som alternativ. 2020 års bilar är 
redan beställda, 2 rena el-bilar och 8 HVO. Elbilar och laddhybrider är inte 
möjliga alternativ i alla lägen. Infrastruktur såsom laddplatser och elnät 
behöver utvecklas för att det ska vara möjligt, det här är förutsättningar som 
behöver utredas och finnas med i planen. Här är SEVAB en viktig part som 
behöver vara med på planen och skapa förutsättningar. Är målet möjligt att 
genomföra? Finns investeringsmedel avsatt i FÅP för att kunna genomföra 
denna satsning? Om målet ska nås redan till 2025 krävs troligen extra 
investeringsmedel, detta måste utredas. Vem ansvarar för att alla invånare 
2025 har tillräcklig kunskap om fossilfria bilar och att infrastrukturen är 
anpassad för detta? Ansvarsfrågan är oklar.

Barn- och utbildningsnämnden: - Att kommunens fordonspark ska användas 
effektivt samt vara minimerad

Energikontoret i Mälardalen: Kan vara bra att sätta upp något typ av mål på 
hur många publika laddstationer som ska uppföras innan 2025. Att det finns 
några publika laddstationer inom kommunen är en bra grund för att få fler 
invånare att känna trygghet vid inköp av elbilar. I Södermanlands läns 
Regionala plan för väginfrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel finns 
en plan för hur många snabbladdningspunkter som ska byggas inom länet. Den 
kan vara en bra utgångspunkt.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Vi skulle gärna se en tydligare strategi från 
kommunen vad gäller prioritering mellan el och biogas i målet så att 
medborgarna redan nu kan planera för val av fordon. Strategin bör vara att 
satsa på eldrivna personbilstransporter och el och biogas för tyngre fordon. 
Infrastruktursatsning kan därför påbörjas omgående. • Delmålet bör innehålla 
ett kvantifierat mål för hur många laddstolpar som ska byggas i resp. 
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kommundel samt en plan för takten på utbygganden. • Lägg till att kommunen 
åtar sig att ta fram och tillgängliggöra en karta över tillgängliga laddstolpar 
inom kommunen (även hos kommersiella aktörer) bör tas fram och göras 
tillgänglig • Lägg till att kommunen avser att skapa förutsättningar för en 
elbilspool för uthyrning till kommuninvånare. Samarbete med privata aktörer 
ska uppmuntras. Flera delmål: • Senast 2021 ska kommunens hybridbilar 
enbart tankas med förnyelsebart bränsle (etanol?)?

Region Sörmland: Målet är att fordonsparken ska vara fossilfri, där laddbara 
elhybrider ska utgöra en del av fordonsparken. Dessa fordon är i praktiken 
beroende av fossila bränslen (idag), vilket rimmar illa med det uppsatta målet.

Ekonomiavdelningen: Kan behöva tydliggöra i vilken framkant Strängnäs ska 
ligga i, bland kommuner? Att varje invånare från 2025 ska ha tillräcklig 
kunskap och känna trygghet känns något otydligt. Gäller det barn som äldre, de 
med körkort etc. Det känns som en för enkel lösning att inte räkna in HVO här 
– är det för att tillgången är osäker eller att det är svårare att följa upp? Vi har 
nyligen tecknat avtal för tankning med HVO100, och med rätt styrning är 
dieselbilar godkända för tankning med HVO100 ett bra medel för att uppnå 
målet om en fossilfri fordonspark. Målet skulle kunna formuleras som att dessa 
fordon tillåts köpas, i kombination med att senast 2025 ska bensin och diesel 
inte användas alls vid tankning av kommunkoncernens fordonsflotta. Det 
senare ska vara möjligt att kontrollera m.h.a. tankkorten. Det behöver som sagt 
vara en blandning av olika drivmedel/tekniker, och hur många dieselbilar som 
köps in får anpassas efter tillgången av HVO.  (Kanske kan motsvarande 
öppning även finnas för RME?) ”Från och med” 2020 bör väl justeras då bilar 
redan köpts in under året innan planen antas. I övrigt så är målen kring en 
fossilfri fordonsflotta bra, och det finns inga hinder ur inköpssynpunkt. Dock 
bra om det görs kalkyler på kostnaderna om det inte gjorts.
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2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Fordonsproducenter, SKR/Kommentus

Energikontoret i Mälardalen: Den kommunala energi- och klimatrådgivningen 
är en användbar kommunal funktion att använda för att nå ut till invånarna i 
kommunen. Vi på Energikontoret i Mälardalen kan bidra som aktör och 
kompetensresurs för att hjälpa er att uppnå detta delmål. Vi har tidigare drivit 
flera projekt kopplat till laddinfrastruktur och andra fossilfria drivmedel.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet.

Ekonomiavdelningen: Hur ska vi arbeta tillsammans med aktörerna? Ska vi 
bara identifiera dem eller göra något aktivt.

3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Även här borde ekonomi vara med som ett 
hinder. En annan viktig förutsättning är om utvecklingen går tillräckligt fort för 
att målet ska kunna nås redan år 2025? Viktiga förutsättningar är att det finns 
tillräckligt med el och laddplatser för att kunna ställa om till el-fordon samt att 
det finns möjlighet att tanka gas i Strängnäs kommun. Stycket är svårläst, det 
ser ut som minnesanteckningar. Behöver förklaras och utvecklas.

Barn- och utbildningsnämnden: - Att kommuninvånarna inte har getts rätt 
förutsättningar för att kunna erhålla tillräckliga kunskaper - Att Strängnäs 
kommun ligger i framkant med utbyte till fossilfria transportmedel men att 
övriga landet inte följer med i samma takt - Att företag kommer vara restriktiva 
med att göra investeringar pga. Covid-19 Pandemin

Energikontoret i Mälardalen: Ni bör arbeta aktivt med effektproblematiken då 
detta riskerar att bli ett stort hinder. Det kan vara bra att ta fram ett mål över 
hur ni ska arbeta aktivt med effektfrågan så att det är möjligt att utöka 
laddinfrastrukturen i den utsträckning som krävs.

Klimatinitiativ Strängnäs: • En förutsättning för att medborgarna ska kunna 
fatta ett välavvägt köpbeslut så tidigt som möjligt (inte vänta till 2025) är 
vikten av prioritering och sedan tydlig kommunikation.
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Region Sörmland: Vikten av utbyggnad av en infrastruktur som möjliggör 
laddning av elbilar och tankning av förnybara drivmedel betonas.

Ekonomiavdelningen: Hur ska vi hantera hinder och viktiga förutsättningar? 
Kan även här och genom dokumentet att den delen är lite ”brainstormig”. 
Upplever att något saknas kring hur vi ska hantera hindren. Ska de översättas 
till aktiviteter? Se kommentarer på punkt 1 – tillgången på HVO bör finnas 
med här.
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Delmål 1.3

Senast 2025 ska alla varutransporter utförda av kommunkoncernen vara 
fossilfria. Alla upphandlade varutransporter ska vara fossilfria senast 2030.
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Remissvar: 

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Viktigt att definiera vad som menas med 
varutransporter, är det kommunens interna eller de upphandlade? I samband 
med köp av varor och som en del av andra avtal? Interna eller externa?

Klimatinitiativ Strängnäs: • Lägg till att kommunens målsättning är att alla 
invånare ska kunna hämta ut paket utan att behöva ta bilen. Verka för att 
paketutlämning finns på flera ställen i tätorterna. • Lägg till att alla 
upphandlade varutransporter ska vara fossilfria senast 2025 inklusive 
upphandlade transporttjänster för taxibolag/färdtjänsten och skolskjutsar. • 
Lägg till att kommunens ska verka för att samordna olika transportaktörer för 
att minska trafiken i stan bland annat genom att använda digitala tjänster.

Region Sörmland: Klimatpåverkan som redovisas kommer från tunga och lätta 
lastbilar i Strängnäs, men målet tar upp interna och inköpta transporter för 
kommunen. Här finns rådigheten, men finns det även utrymme för insatser 
riktade till kommunens företag? För att underlätta övergången till fossilfria 
godstransporter, kan åtgärder/mål för att minska/optimera de totala 
transporterna för kommunen vara aktuellt (både interna och upphandlade). 
Det nämns inte alls. Det finns även koppling till andra mål, t.ex. 2.2 och 2.3 där 
man genom att välja närproducerat/svenskproducerat även kan minska 
transportbehovet.

Ekonomiavdelningen: Mål 1.2 ger resultatet i den första meningen i mål 1.3. 
Stryk första meningen. Saknar ett resonemang kring den andra meningen. 
Antar att ”alla upphandlade varutransporter” gäller alla leveranser som är 
resultat av en upphandling (och inte enbart där själva transporten är föremålet 
för upphandlingen)? Förtydliga att det gäller hela kommunkoncernen? Om vi 
tolkar målet rätt så innebär det att vi fr.o.m. 2026 måste kräva fossilfria 
transporter och leveranser i alla upphandlingar (eftersom det normalt är 4-
åriga ramavtal). Svårt att bedöma om det är möjligt, med det låter som ett bra 
och utmanande mål, om det förtydligas.

2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:
PORTEN, Rhuby AB: Idag finns järnväg från Åkers styckebruk med fungerande 
och fina spår, växel som ej nyttjas. Detta kan leda till en möjlighet att binda 
ihop Åker, Grundbro och Malmby väl för utbyggnad av kommunen samt energi 
och miljövänlig transport. Inte enbart skulle det förenkla persontransport - 



Datum: 2020-12-11 DNR: MSN/2020:359

14

men även bidragande faktor för företagstransporter och möjligheter för 
utveckling av bygden. Naturturismen skulle även den gynnas markant.

Teknik- och fritidsnämnden: Inköpsenhet (upphandlingsfrågan är viktig), Alla 
företag som kommunen har avtal med

Energikontoret i Mälardalen: hämta inspiration från Nationellt centrum för 
samordnad varudistribution (drivs av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen 
Skåne på uppdrag av Energimyndigheten sedan 2018)

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet.

Ekonomiavdelningen: Finns det fler viktiga aktörer? Transportörer, tillverkare 
av tranportbilar etc 4M är mycket riktigt viktiga aktörer här, liksom andra 
närliggande upphandlande myndigheter. Detta eftersom de flesta leverantörer 
kör till många kunder, och att vara ensam om att ställa tuffa miljökrav kan bli 
väldigt dyrt eller leda till att anbud uteblir – samordning med andra är därför 
nödvändigt!

3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Ta bort sista meningen. Kommunen borde i alla 
fall kunna ha som mål att påverka den nationella ambitionen.

Barn- och utbildningsnämnden: - Att leverantörer/speditörer inte har hunnit 
ställa om till fossilfritt och att det blir väldigt dyrt för kommunen att bara 
upphandla från fossilfria motparter

Ekonomiavdelningen: Samma kommentar som tidigare. Se kommentar på 
punkt 2.
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Delmål 1.4

Det ska under 2020 tas fram en klimatsmart resepolicy för 
kommunkoncernens tjänsteresor som förordar att lokala resor i första hand 
ska ske genom kollektivtrafik, gång och cykel, och att längre resor i första 
hand ska göras med tåg. Flyg får endast användas i väl definierade 
undantagsfall. Uppföljning av efterlevnad ska göras löpande och ambitionen 
är att kommunkoncernens tjänsteresor ska vara fossilfria från och med 2025. 
Kommunen tar ett utåtriktat ansvar som kunskapshöjare och arbetsgivare 
för att gynna klimatsmarta semesterresor som därför 2030 är den gängse 
normen.
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Remissvar: 

SEVAB Strängnäs Energi AB: Digitala lösningar för till exempel möten, i form 
av snabbt och säkert internet, kan bidra till mindre transporter. Den 
möjligheten finns i kommunens tätorter, och till viss del på landsbygd. 
Kommunen bör driva på utbyggnaden av snabbt och säkert internet och verka 
för att det tillämpas i högre utsträckning. Det bidrar till attraktiv boendemiljö 
som kan minska alla typer av resande.

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Inledningen om medelsvenskens flygresor borde 
komma under faktaavsnittet i början och inte här, här kan istället fakta om 
Strängnäs kommuns invånares resande vara relevant. Stycket om att minskade 
flygresor är en ”tekniskt enkel åtgärd” är problematisk.  Beteendeförändringar 
och normskiften tar tid, är svårt och kostar också resurser. Det är skillnad 
mellan tjänsteresor och att påverka invånarnas resvanor och det kräver olika 
typer av insatser. Hårda regler kan vara enkelt men normer och 
beteendeförändring tar tid. Dock är båda viktiga åtgärder. Att nå målet till år 
2025 är svårt med dagens utbytestakt av fordon. Fordonsenheten behöver i så 
fall utreda hur det kan lösas och vad det kommer att kosta i form av resurser 
och förändrade avtal mm. Kommunen kanske kan vara en förebild genom att 
ha kommit långt i arbetet till 2025 utan att vara helt klara med omställningen. 
”Det ska under 2020 tas fram en klimatsmart resepolicy för 
kommunkoncernens tjänsteresor som förordar att lokala resor i första hand 
ska ske genom kollektivtrafik, gång och cykel, och att längre resor i första hand 
ska göras med tåg”- Den nuvarande resepolicyn tar upp liknande men behöver 
absolut bli skarpare. Framför allt behöver organisationen arbeta med 
implementering och efterlevnad. ”Kommunen tar ett utåtriktat ansvar som 
kunskapshöjare och arbetsgivare för att gynna klimatsmarta semesterresor 
som därför 2030 är den gängse normen.” Vem/vilken verksamhet ska ta ansvar 
för detta och hur?

Barn- och utbildningsnämnden: - Ersätta fysiska möten med digitala möten 
där det är möjligt (”klimatsmart tjänst”)

Klimatinitiativ Strängnäs: • Lägg till att kommunen ska ansvara för att ta fram 
en reseguide för klimatsmarta semesterresor. • Lägg till att kommunen senast 
under 2021 ska ta fram en strategi på hur kommunen ska förändra 
kommuninvånarnas semesternormer de 10 kommande åren.
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Region Sörmland: Det är inte alltid säkert att en resa behövs, utan kan i vissa 
fall ersättas med ett resfritt alternativ. I en klimatsmart resepolicy kan med 
fördel det första steget vara att se över möjligheten om mötet kan genomföras 
digitalt.

Ekonomiavdelningen: Första delen i målet kan ses som ett utdrag ur den 
kommande resepolicyn. Lägg den delen i beskrivningen av målet istället. Målet 
blir då istället ”Kommunen tar ett utåtriktat…” Finns det några tankar kring 
fossilfria fordon kontra t.ex. tåg?
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2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:
PORTEN, Rhuby AB: Idag finns järnväg från Åkers styckebruk med fungerande 
och fina spår, växel som ej nyttjas. Detta kan leda till en möjlighet att binda 
ihop Åker, Grundbro och Malmby väl för utbyggnad av kommunen samt energi 
och miljövänlig transport. Inte enbart skulle det förenkla persontransport - 
men även bidragande faktor för företagstransporter och möjligheter för 
utveckling av bygden. Naturturismen skulle även den gynnas markant.

Emilia Bergius, Strängnäs stift svenska kyrkan: Lokala aktörer som arbetar 
inom turismnäringen

Teknik- och fritidsnämnden: Regionalt Mobility Management- nätverk som 
kommunen är med i.

Barn- och utbildningsnämnden: - Transportstyrelsen (tex trängsel, tullar, 
dubbfritt mm)

Energikontoret i Mälardalen: I det utåtriktade ansvaret som kommunen vill ta 
som kunskapshöjare för att gynna klimatsmarta semesterresor kan funktionen 
kommunal energi- och klimatrådgivning användas.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet.

Region Sörmland: Rörande målet att öka kollektivtrafiken kan med fördel 
samarbete ske med Sörmlandstrafiken.

3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Ekonomi- resurser att arbeta med frågan. Se 
ovan.

Barn- och utbildningsnämnden: - Att resepolicyn bara blir ett övergripande 
dokument utan tydliga hänvisningar till rutiner för beställningar av 
färdbiljetter, tillgång till cykel i arbetet, dålig skötsel av gång- och cykelbanor 
mm

Ekonomiavdelningen: Som tidigare delmål
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Fokusområde 2: Klimatsmart mat

Delmål 2.1

För alla offentligt serverade måltider i Strängnäs kommunkoncern ska 
mängden matsvinn hållas på en miniminivå. Matsvinnet ska mätas påbörja 
definitionen av nivån under 2020.  
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Remissvar: 

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Tydliggör om jordbrukets klimatpåverkan från 
arbetsmaskiner ingår i detta avsnitt eller i avsnittet om transporter. 
Upphandling ger inte per automatik minskat svinn, det är själva köpbeteendet 
som påverkar oavsett upphandling. Energisnåla kök är en fastighetsfråga och 
ska inte vara med under detta delmål. Mjölkkor är inte svinn, i Sverige blir 
mjölkkorna kött efter avslutat mjölkperiod. Meningen ”Matsvinnet ska mätas 
påbörja definitionen av nivån under 2020” i delmålet förstår vi inte, förtydliga.

Energikontoret i Mälardalen: Det kan vara bra att definiera vad ”miniminivå” 
är för något, så att man lättare kan mäta om delmålet uppnåtts eller inte. 
Antingen som procentuell nivå av dagslägets nivåer eller liknande mätbara 
indikatorer. Skulle kunna vara bra att addera ett mål för när definitionen av 
miniminivå ska vara klar. Den svenska regeringen tog nyligen fram olika 
etappmål kopplat till cirkulär ekonomi där två av dem fokuserade på matsvinn. 
De målen kan vara till hjälp för att hitta en mätbar indikation för Strängnäs: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/nya-nationella-mal-
paskyndar-omstallningen-till-en-cirkular-ekonomi/ 

Klimatinitiativ Strängnäs: • Minskat matsvinn jobbas det redan med i 
kommunen – utgå fr det som redan görs och bygg vidare på! Bör kunna 
påbörjas redan 2020. • Lägg till ett kvantitativt mål på minskningen. • Lägg till 
att kommunen ska systematisera insamling av överbliven frukt fr 
privatpersoner till kommunens tillagning.

Region Sörmland: Innehållet gällande fokusområde 2 ligger på en relativt 
teoretisk nivå, för att komma igång med konkret arbete bör kommunen ta hjälp 
av egen och/eller extern kostpersonal för att göra målen konkreta, så att de 
känns relevanta, går att arbeta mot och följa upp. Det är bra att minskat svinn 
lyfts fram, eftersom 100% av svinnet är onödig klimatpåverkan och man 
dessutom kan spara pengar och samtidigt förbättra personalens generella 
resurstänk. För eget matsvinn bör målsättningen vara tydligare (förutsatt att 
andelen matsvinn är känd). Region Sörmland och Region Västmanland räknar 
t.ex. med att halvera matsvinnet när systemet för patientmat läggs om 
(svinnminskningen finansierar här en betydande kvalitetsförbättring för 
patienten).

Ekonomiavdelningen: Finns det en målnivå definierad? Om den finns så 
behöver den läggas in. Kan nyckeltalen läggas utanför målen för att mer likna 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/nya-nationella-mal-paskyndar-omstallningen-till-en-cirkular-ekonomi/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/nya-nationella-mal-paskyndar-omstallningen-till-en-cirkular-ekonomi/
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styrmodellens upplägg. Mål – nyckeltal – aktörer- hinder- (aktiviteter?). Är det 
rätt uppfattat att vi först ska ta reda på nuvarande mängder, och därefter 
fastställa målet? En ”miniminivå” för alla måltider låter som att det ska vara 
nära 0.

2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:
PORTEN, Rhuby AB: Fokusera på att inhandla närproducerat av lokala 
aktörer.

Teknik- och fritidsnämnden: Menigo i egenskap av avtalsleverantör samt 
geografiskt med centrallagrets placering i kommunen, lokala lantbrukare och 
livsmedelsföretag

Barn- och utbildningsnämnden: - Kommunens inköpare (t ex vid upphandling) 
- Kommunpolitiker (Rollen Föregångare)

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet.

3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Hela stycket är osammanhängande, tydliggör och 
strukturera, se också kommentarer under punkt 3 under övriga delmål.

Barn- och utbildningsnämnden: - Kräver en säker och god hantering av mat 
som går att återvinna - Kräver insyn och kontinuerlig uppföljning

Ekonomiavdelningen: Som tidigare.
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Delmål 2.2

Klimatpåverkan (totalt och per kg) från kommunkoncernens inköpta 
livsmedel ska minska. Mängden kött i de offentliga måltiderna ska till 2023 
minska till hållbara nivåer. På kommunens anordnade möten, event och 
konferenser serveras uteslutande vegetariskt från 2020.
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Remissvar: 

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Det är problematiskt att skriva att dyrare kött har 
lägre klimatpåverkan. Vad menas? Förtydliga eller ta bort.

Energikontoret i Mälardalen: Det kan även här vara bra att definiera vad som 
menas med ”hållbara nivåer”. Hållbart ur vilken aspekt? Bara utsläpp eller 
även kopplat till hälsa? En tydlig definition gör det enklare att mäta och man 
får en indikation om delmålet uppnåtts eller inte.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Kvantifiera målet för minskad köttkonsumtion, 
köttets ursprung samt alternativ till kött. Lägg till att minskad konsumtion av 
kött ska leda till bra hållbara alternativ! • Lägg till att kommunens ska satsa på 
information i frågan. Ta fram och tillgängliggör en bra kunskapsbank för 
medborgarna.

Region Sörmland: Bra om "hållbara nivåer" definieras - vad innebär det och 
hur kan det följas upp? För klimatpåverkan är det också viktigt vilken typ av 
kött som köps (svenskt eller från Sydamerika t.ex.), inte bara mängden spelar 
roll. Eftersom ett kilo importerat ris ger större klimatpåverkan än ett kilo 
svensk kyckling (RISE klimatdatabas för livsmedel v 1.6 2019) blir rubriken 
missledande. Man kan istället skriva klimatanpassade måltider/menyer. Det 
viktiga här är att verkligen klimatberäkna menyerna, så att man får en god och 
näringsrik måltid med minimal klimatpåverkan. Att maten är god är viktigt, 
vällagade måltider ger ökad hälsa och välbefinnande och är ett sätt att inspirera 
medborgare till nya matval.

Ekonomiavdelningen: Finns det någon definition av vad ”hållbara nivåer” är? 
Vi har idag tillgång till detaljerad statistik (t.ex. CO2e och andel kött), vilket ger 
goda förutsättningar till tydliga mål. ”Mängden kött” kanske ska bytas till 
”andelen kött” (mätt i kg)? Bättre att mäta per måltid i stället för total mängd? 
Men dessa bör användas som nyckeltal istället för i själva målet.

2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Pedagogisk personal, alla som anordnar möten, 
event och konferenser i kommunen.

Barn- och utbildningsnämnden: - Barn/Elever
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Energikontoret i Mälardalen: Utbildnings- och informationsinsatser mot unga 
och barn genom skolan.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet.

3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Se kommentar under övriga delmål, stycket är 
osammanhängande och ofärdigt. Angående behovet av kommunikation, 
beteendeförändrande insatser och kunskapshöjande åtgärder så borde det 
komma fram tydligare och synas mer eftersom det är den enskilt viktigaste 
insatsen vi behöver göra i Strängnäs för att uppnå detta delmål.

Barn- och utbildningsnämnden: - Tröghet i att ställa om från köttrik mat till 
mer vegetariska måltider tex pga. dålig information/kunskapsspridning till 
kommuninvånarna (t ex barn/elever/lärare mfl). - Att kvaliteten på det kött 
som serveras inte äventyras utan snarare behöver blir bättre/mer klimatvänliga

Energikontoret i Mälardalen: Kunskapshöjande insatser står med, men det kan 
vara värt att trycka lite extra på hur viktig denna förutsättning är. Det krävs 
tydlig information om exempelvis protein- och näringsinnehåll så att både 
vuxna och barn förstår att vegetarisk mat fungerar bra. Samtidigt kan det vara 
bra att koppla de nya kostvalen till hur mycket mindre utsläppen blir osv så att 
kunskapen kring klimatfördelarna samtidigt ökar.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Nyttja Karin Lundell!

Ekonomiavdelningen: Som tidigare. Föräldrar kan absolut vara ett hinder. 
Skulle vilja utvidga till att det finns risk för motstånd bland ”elever och 
brukare, samt deras anhöriga”
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Delmål 2.3

Kommunkoncernen främjar lantbrukets omställning till fossilfrihet och 
klimatneutralitet.
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Remissvar: 

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Ur 2.3 Främja klimatsmart jordbruk: ”men 
framförallt i ökad utsträckning ta hand om, och lagra/konservera frukt och 
grönsaker så att dessa kan ätas också under vinterhalvåret. Detta kräver 
spridning av kunskap och utveckling av infrastruktur för lagring och 
förädling/konservering av lokala råvaror. Att bidra till ökad nyttjandegrad och 
möjligheter till förädling, konservering och lagring av lokala råvaror är också 
ett bidrag till ökad och kan ses som en del av” Vilka ska lagra och konservera? 
Sverige och världen har en hel livsmedelsindustri som gör detta. Eller menar vi 
i hemmen? Eller i offentliga kök? Var ser vi att det är ett effektivt sätt att öka 
klimatsmart lantbruk? Sista meningen är avklippt mitt i. Ekologisk mat är inte 
per definition klimatsmart, det handlar främst om andra miljöaspekter såsom 
biologisk mångfald och djurvälfärd. Upphandla ekologisk mat är inte en enkel 
väg att minska klimatpåverkan utan en viktig del tillsammans med andra 
åtgärder i att uppnå hållbara måltider.

Energikontoret i Mälardalen: Här kan det också vara bra att ta fram en mer 
mätbar indikator så att det går att avgöra om delmålet uppnåtts. Att främja 
omställningen kan göras på många olika sätt och på väldigt många olika nivåer. 
När är delmålet uppnått? Är ekologiskt lantbruk något som eftersträvas? 
Ekologisk matproduktion bidrar till många fördelar för biologisk mångfald och 
ekosystemen som kan vara bra att prioritera.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Lägg till att särskilt jordbruket ska vara 
representerade i det planerade klimatrådet. • Lägg till att kommunen avser att 
stötta klimatsmart jordbruk genom upphandling. Upphandlingskrav måste till. 
• Lägg till att kommunen avser möjliggöra stadsodlingar i alla tätorter i 
kommunen senast 2022.

Region Sörmland: Rubriken skulle kunna bytas till hållbar livsmedelskedja, 
eftersom hela processen hänger ihop - från jord till bord och tillbaka igen. 
Svenska råvaror är ofta betydligt klimatsmartare än importerade. Svenskt 
nötkött har mindre än halva klimatpåverkan jämfört med nötkött från Brasilien 
(som är stora leverantörer till svenska storhushåll). Detta bör styras upp genom 
att sätta tydliga mål om t.ex. andel svenska råvaror. Om man vill handla 
säsongsanpassat och lokalt/svenskt kan det vara nödvändigt att i 
upphandlingen ange att vissa delar av sortimentet inte behöver kunna levereras 
året runt. Att anpassa leveranskedjor är också viktigt (styrning av leveranstider 
och/eller leveranspunkter, interntransporter) så att man samutnyttjar 
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transporter bättre ( egna eller grossisternas). Om man undviker att ställa 
onödigt höga krav på kvarvarande hållbarhet i sina upphandlingar minimerar 
grossistens livsmedelssvinn ( och dessutom sänker priset). Om man vill handla 
från lokala producenter är leverantörsdialog nödvändigt, för att ta reda på hur 
de kan leverera ( egen transport eller via grossist t.ex.).

Ekonomiavdelningen: I texten ovanför saknas avslutning på det första stycket. 
Meningen som inleds med ”Att bidra till ökad…”

Annica Gustafsson, odlare/skogsägare/allmänt intresserad av omställning till 
ett hållbarare samhälle, Merlänna: Det här är ett så viktigt område! Dagens 
jordbruk är till stor del beroende av fossila insatsmedel och ständig 
jordbearbetning har negativ inverkan på klimatet. Men jordbruket har en så 
viktig roll att spela i omställningen! Det finns massor med möjligheter! Jag 
förstår att kommunen har ganska liten rådighet i den här frågan, speciellt som 
målet är formulerat nu. Men jag tycker att det behövs en djupare analys och 
tydligare mål kring vilken roll kommunen faktiskt kan spela här. Exempel på 
delmål som kommunen faktiskt skulle kunna ha stor möjlighet att påverka: - 
Ta fram en odlingsstrategi för att främja lokalt hållbar matproduktion inom 
kommunen. Det kan handla om kartläggning av odlingsmark (kommunal och 
annan, stadsnära och icke stadsnära), en strategi för hur denna odlingsmark 
kan tillgängliggöras för aktörer som vill odla hållbart (allt från privatpersoner 
till småföretagare eller varför inte en egen "stadsbonde" så som Göteborgs 
stad). - Ta fram en strategi (alt. gör en utredning) på hur Strängnäs kommun 
skulle kunna bygga upp kunskap om säsongsanpassat mat och olika 
förädlingstekniker samt hur en infrastruktur som möjliggör detta kan 
utformas. Utredningen bör titta på vilka kunskaper och strukturer det är som 
saknas i praktiken för att möjliggöra att den offentliga maten till större del kan 
vara säsongsanpassad, lokalt och hållbart odlad. Möjligen kan det också 
inkluderas vad kommunen kan bidra med när det gäller motsvarande för 
privatpersoner i kommunen, t.ex. kan kommunen bidra med kunskap, 
information, infrastruktur också för privatpersoner. - Målet som det nu är 
formulerat anser jag är allt för löst formulerat. Det är mycket svårt att mäta och 
följa upp. Det är också otydligt vilken roll kommunen har att spela här i 
förhållande till andra myndigheter. Det bör förtydligas och specificeras, även 
om innebörden och avsikten med delmålet såklart är mycket bra!
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2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Fossilfritt Sverige, LRF, Ekologiska lantbrukarna, 
drivmedelsproducenter, producenter av lantbruksmaskiner, aktörer som 
arbetar med konvertering av fossildrivna arbetsmaskiner och -fordon.

Energikontoret i Mälardalen: Det finns lokala aktörer med god erfarenhet av 
ämnet, dessa skulle kunna inkluderas för att stärka måluppfyllandet. Reko-
ringar kan också vara en viktig aktör som kan bidra med mycket kunskap. Den 
kommunala energi- och klimatrådgivningen är en användbar funktion att 
använda för detta i kommunen. Vi på Energikontoret i Mälardalen kan bidra 
som aktör för att sprida kunskap och ge rådgivning om energieffektivisering 
och förnybar energi till lantbruken. Vi har tidigare drivit flera projekt kopplat 
till energieffektiva lantbruk.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet.

Annica Gustafsson, odlare/skogsägare/allmänt intresserad av omställning till 
ett hållbarare samhälle, Merlänna: Måltidsservice! Upphandlare.

3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Fossilfritt lantbruk handlar inte om upphandling 
utan om att underlätta för befintliga aktörer att ställa om till fossilfritt, oavsett 
vem de säljer till.

Barn- och utbildningsnämnden: - Viktigt med samverkan och dialog - Kan 
behöva ekonomiska stödinsatser eller lättnader

Energikontoret i Mälardalen: Ett hinder kan vara att denna typ av produkter 
oftast kan bli lite dyrare, eftersom annan mat är så otroligt billig. 
Kunskapshöjande insatser mot invånare, offentliga verksamheter och liknande 
kan därför vara en bra förutsättning så att fler förstår vilka enorma fördelar 
som finns med denna typ av lantbruk. Det kan bidra till ett större stöd i det 
kommunala arbetet.

Ekonomiavdelningen: Som tidigare.
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Annica Gustafsson, odlare/skogsägare/allmänt intresserad av omställning till 
ett hållbarare samhälle, Merlänna: Jag ser en utmaning i att det är flera olika 
nämnder inom kommunen som berörs av frågan. Hur kan ett samarbete se ut 
för att alla ska dra åt samma håll?
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Fokusområde 3: Hållbar konsumtion

Delmål 3.1

Under 2020 ska en inventering påbörjas av inköp som kan minskas/bytas ut 
och uppföljningsbara mål ska arbetas fram. Kommunen ska sprida sina 
erfarenheter till invånare och andra relevanta aktörer i kommunen. 
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Remissvar: 

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Att hinna detta under år 2020 är för kort tid, 
målets deadline behöver förlängas och tydliggöras vem som ska göra 
inventeringen och vem som ska sprida erfarenheterna: hur och vem?

Energikontoret i Mälardalen: Gäller detta inköp som görs internt på 
kommunen? Ett förslag är att utgå från tankesättet kring cirkulär ekonomi; 
återanvändning, återvinning, restaurering av produkter osv. Även här kan man 
kika på regeringens etappmål kopplat till cirkulär ekonomi: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/nya-nationella-mal-
paskyndar-omstallningen-till-en-cirkular-ekonomi/ 

Klimatinitiativ Strängnäs: • Lägg till att uppföljningsbara mål ska vara 
framarbetade och beslutade under 2021.

Region Sörmland: Engångs- och förbrukningsartiklar inom vården är ett 
område som i regel har stor klimatpåverkan och därför kan vara intressant att 
titta närmare på. Åtgärder kan göras för att gå över till flergångsartiklar och 
använda bättre råvaror till de engångsartiklar som krävs.

Ekonomiavdelningen: Det är flera mål som under 2020 ska genomföras på 
något sätt. Är det rimligt när planen troligen blir antagen någon gång under 
hösten. Stryk första meningen för att inte blanda mål med aktiviteter. I den 
inledande texten nämns ledord som delar av arbetet. Det gör det inte inom 
övriga mål. Är just ledord något som ska vara kopplade till målen. Viktigt att 
inventeringen är ett brett uppdrag som ska göras av alla, att tydliga 
instruktioner tas fram, och att utgångspunkten ska vara hur beteenden kan 
ändras med verksamheternas uppdrag och behov i åtanke.

2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: SKL har bytt namn till SKR, behöver ändras 
genomgående. Naturskyddsföreningen är ett exempel på förening som kan vara 
viktig här. Kommunens interna avdelningar och enheter heter: 
Ekonomiavdelningen – inköpsenheten respektive IT- och 
digitaliseringsavdelningen.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/nya-nationella-mal-paskyndar-omstallningen-till-en-cirkular-ekonomi/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/nya-nationella-mal-paskyndar-omstallningen-till-en-cirkular-ekonomi/
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Barn- och utbildningsnämnden: - Barn/Elever (bör vara delaktiga för att lära 
sig återvinna-, reparera-, dela- saker etc. detta leder till mindre behov av inköp)

Energikontoret i Mälardalen: Vi på Energikontoret i Mälardalen börjar arbeta 
mer och mer med cirkulär ekonomi och kan finns till hjälp som rådgivande 
aktör, både internt för kommunen men även för att sprida kunskap till flera 
målgrupper i kommunen.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet.

Ekonomiavdelningen: (Obs: rätt namn på enheter och avdelningar.)

3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:

Emilia Bergius, Strängnäs stift svenska kyrkan: Ibland svårt/omöjligt att 
förlänga en produkts livslängd, t.ex. att det är relativt dyrt (billigare att köpa 
nytt) och/eller svårt/omöjligt att hitta reservdelar.

Teknik- och fritidsnämnden: Tid är aldrig en bristvara men däremot resurser 
att jobba med frågan, det blir troligtvis svårt att klara av målet med nuvarande 
personella resurser och nuvarande uppdrag. Chefer har en viktig roll att inte 
godkänna eller initiera nyinköp om det går att lösa behovet på annat sätt.

Barn- och utbildningsnämnden: - Att det inte finns tillräckliga resurser för 
utbildning och information till kommuninvånarna - Att vi fokuserar på fel 
saker. Ta det viktigaste först - Att vid upphandlingar se för mycket till pris 
istället för kvalitet och livslängd.

Ekonomiavdelningen: Som tidigare, mer struktur, kanske i punktform.
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Delmål 3.2

Kommunen ska under 2020 ta fram riktlinjer för sitt interna arbete med 
delning.
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Remissvar: 

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Meningen: ”Inom en kommun kan delning ske 
genom att olika kommunala verksamheter ger varandra tillgång till resurser 
som idag underutnyttjas: en bilpool kan användas av flera verksamheter och 
lokaler och utrustning kan delas mellan verksamheter” är förvirrande. Det 
behöver framgå att kommunen redan har en egen fordons-pool. Tydliggör vad 
man menar med ”underutnyttjad” eller ta bort den kommentaren. 
Tjänstebilarna är ofta uthyrda och cirkuleras om de används för lite. Cyklarna 
skulle kunna användas mer. ”Kommunen ska under 2020 ta fram riktlinjer för 
sitt interna arbete med delning. ”– Kan vara svårt att hinna med under år 
2020. Vem ansvarar för att ta fram sådana riktlinjer?

Energikontoret i Mälardalen: Det kan vara relevant att även ha med insatser 
kopplade till privatpersoner när det gäller detta område. Men det 
avgränsningen kanske är gjord av en anledning?

Klimatinitiativ Strängnäs: • Lägg till att kommunen ska ta fram riktlinjer och 
strategi för vad kommunen vill påverka och bidra med för att tillhandhålla 
plattformar för delning (ex bilpooler, varutransporter etc.). • Lägg till att 
kommunen ska verka för att alla varutransporter inom kommunen ska 
optimeras med hjälp av en delningsstrategi. Dvs de utrymmen som finns i 
fordonen ska fyllas. • Lägg till att kommunen avser att sjösätta två ytterligare 
pilotprojekt 2021 och 2022 av delningstjänster baserat på erfarenheter från 
fritidsbanken. Bredda till andra områden.

Ekonomiavdelningen: Som målet ovan, hinns det med under 2020? Målet kan 
tolkas som en aktivitet. Går det att fundera på vad riktlinjerna istället kommer 
att ge för ”output” och använda det som mål?

2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Stycket om viktiga aktörer behöver utvecklas. Vad 
menas med ”Externa: Medborgardialog.” ? Vi antar att det man menar är att 
medborgardialog kan användas som en viktig del i arbetet med att utveckla 
delning för en mer hållbar konsumtion.

Energikontoret i Mälardalen: Om privatpersoner involveras så att arbetet inte 
bara blir internt, kan bostadsrättsföreningar vara en viktig aktör. Där finns stor 
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potential för delningsekonomi i form av bland annat verktygsbodar, 
fritidsbanker, mobilitetspooler (cyklar, bilar, lådcyklar osv). Den kommunala 
energi- och klimatrådgivningen är en användbar funktion att använda för detta 
i kommunen.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet.

3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Stycket behöver renskrivas och utvecklas.

Barn- och utbildningsnämnden: - Svårigheter att fördela ekonomiska risker 
mellan parter (t ex delning av (skol)lokal, fordonspooler etc.) - Att hitta parter 
som kan och vill driva detta operativt

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vad negativa effekter av delning betyder! 
• Dela erfarenheterna av fritidsbanken brett med kommuninvånarna!

Ekonomiavdelningen: Som ovan, hur ska hindren hanteras?
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Delmål 3.3

Under 2020 ska kommunen utreda hur återanvändning och lagning kan 
utvecklas internt och hur externa initiativ kan stöttas och spridas.
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Remissvar: 

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Svårt att hinna under år 2020 om inte extra 
resurser tillsätts eller omprioritering av andra pågående uppdrag görs. Vem 
som ska göra detta arbete behöver tydliggöras.

Energikontoret i Mälardalen: Se kommentar för delmål 3.1. Även här kan man 
kika på regeringens etappmål kopplat till cirkulär ekonomi: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/nya-nationella-mal-
paskyndar-omstallningen-till-en-cirkular-ekonomi/ 

Klimatinitiativ Strängnäs: • Lägg till att kommunen ska initiera och ge 
förutsättningar till ett lokalt Remakers Space. • Lägg till att kommunen ska 
stötta skolorna att aktivt arbeta med att implementera återbruk inom 
slöjdämnet. • Lägg till att kommunen, inom sina egna verksamheter, ska 
återbruka utrustning och möbler. Begagnade alternativ ska vara 1:a hands 
valet. • Lägg till att kommunen avser att ta fram och tillgängliggöra en 
förteckning av lokala reparatörer senast 2021.

Ekonomiavdelningen: Målet kan tolkas som en aktivitet. Kan målet tydliggöras 
genom att istället ta med vad utredningen ska leda till på sikt. T ex att 
kommunen har systematiskt arbetssätt för att återanvändning och bedömning 
vad som kan lagas och inte.

2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Stycket behöver renskrivas och tydliggöras.

Barn- och utbildningsnämnden: - Hantverkare och egna företagare - Skolan-
Barn/elever

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet.

Ekonomiavdelningen: Här blandas aktörer och frågor. Går dessa att 
strukturera upp.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/nya-nationella-mal-paskyndar-omstallningen-till-en-cirkular-ekonomi/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/nya-nationella-mal-paskyndar-omstallningen-till-en-cirkular-ekonomi/
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3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Stycket behöver renskrivas och delen om 
medborgardialog utvecklas. I nuläget är det otydligt vad man menar med 
medborgadialog, ett hinder eller förutsättning? Troligtvis förutsättning men på 
vilket sätt? Ett ytterligare förslag som kan skapa bättre förutsättningar för att 
nå målet är att skapa ett system för återbruk av t.ex. kontorsmöbler mm. Det 
görs till viss del men på olika håll, behöver samordnas.

Barn- och utbildningsnämnden: - Att det saknas ekonomiska-, praktiska-, och 
etiska incitament

Klimatinitiativ Strängnäs: • Målet att alltid använda sig av begagnade alternativ 
som 1a handsval kan sjösättas omgående. Använd Eskilstuna kommun som 
inspiration.

Ekonomiavdelningen: Som tidigare. Hur ska hindren hanteras. Behöver 
struktur för att bli mer läsbart.
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Delmål 3.4

Kommunens finansverksamhet ska bidra till minskad klimatpåverkan genom 
sin kapital- och skuldförvaltning. Klimatbelastningen från kommunens 
kapitalförvaltning ska vara lägre än jämförbara index och ska årligen 
minska, med ambitionen att vara klimatneutral 2030. Dessutom ska den 
externa låneskulden förpackas i gröna obligationer där så är möjligt.
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Remissvar: 

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Målet för kommunen som geografisk plats är 
Klimatneutralitet 2040 men i målet står det att klimatbelastningen från 
kommunens kapitalförvaltning önskas vara klimatneutral redan år 2030. Det 
behöver tydliggöras att anledningen är en ambition att Strängnäs kommun som 
organisation ska vara en föregångare och förebild. Det krävs ordentliga 
satsningar här i så fall.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Lägg till att kommunen avser ta fram en strategi 
för att redan under 2021 kunna börja göra förflyttningar av investeringskapital 
mot målet att vara klimatneutral 2030.

Ekonomiavdelningen: Varför behöver denna del vara klimatneutral 2030, 10 år 
innan resterande? Finns det uttryckt på annan plats. Klimatbelastningen från 
kommunens kapitalförvaltning ska beaktas vid placeringar, med ambitionen 
att kapitalförvaltningen ska vara klimatneutral 2030. (Finns inga enkla index 
att följa, bättre att konkretisera hållbarhetskrav och etiska krav på 
kapitalförvaltning i finanpolicyn) Dessutom ska grön finansiering väljas för den 
externa låneskulden där så är möjligt. (Strängnäs ger inte ut egna obligationer)

2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: SKR istället för SKL. Interna: Ofta kan det vara 
bättre att skriva Ekonomiavdelningen eftersom både Finansenheten och 
Inköpsenheten kan behöva vara inblandade på olika sätt.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet.

Ekonomiavdelningen: Interna: Ekonomiavdelningen isf Finansenheten 
Externa: SKL menas SKR?, byt val av bank mot banker och kreditinstitut, byt 
Örebro mot andra kommuner och regioner som arbetar aktivt med frågan.

3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:



Datum: 2020-12-11 DNR: MSN/2020:359

42

Teknik- och fritidsnämnden: Stycket behöver utvecklas för att man ska förstå 
vad som menas.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Köp upp extern kompetens för att ta fram 
strategin. Bör kunna ske redan under 2021

Ekonomiavdelningen: Konsumentmakt? Hur då?
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Fokusområde 4: Energi- och resurseffektiv bebyggelse och 
markanvändning

Delmål 4.1

Kommunkoncernens byggnadsbestånd ska ha 30 procents lägre specifik 
energianvändning till 2030 (räknat från år 2009). Energikraven i nya 
byggnader kommer att uppfyllas med hjälp av låga värmeförlusttal och 
effektåtgärder ska bidra till ett stabilt och klimatsnålt energisystem även 
framöver. Kommunkoncernen ska från 2025 ställa drivande klimatkrav i 
samband med upphandling av alla nya byggnader för att minska 
klimatbelastningen som uppstår vid materialtillverkning och produktion av 
en byggnad. Strängnäs kommer särskilt driva utvecklingen för 
klimatneutrala småhus.
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Remissvar: 

SEVAB Strängnäs Energi AB: För energi- och resurseffektiv bebyggelse och vid 
planering av nya bostadsområden, bör kommunen redan i planprocessen öka 
styrningen mot installation av fjärrvärme. Fjärrvärme bidrar också till fossilfri 
elproduktion.

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Ta bort första meningen i målet: 
”Kommunkoncernens byggnadsbestånd ska ha 30 procents lägre specifik 
energianvändning till 2030 (räknat från år 2009)” då det är samma mening 
som i mål 4.2. Alternativt skriva ihop mål 4.1 och 4.2. Vilka energikrav syftas 
det på i nya byggnader? Viktigt att även ta upp andra trafikslag samt utbyggnad 
av gång- och cykelbanor som viktigt vid nya bostadsområden, så att det finns 
goda möjligheter att välja bort bilen.

Energikontoret i Mälardalen: Målet bör kunna kopplas starkare mot Nära-
nollenergibyggnader (NNE) och kravställning på nybyggda fastigheter enligt 
BBR. Från 2021 ska samtliga nybyggda byggnader vara NNE, vilket också alltså 
med enkelhet borde kunna framgå i denna klimat- och energiplan.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Varför vänta till 2025 för att börja ställa klimatkrav 
i upphandlingarna? Från 2021 bör vara rimligt. • Lägg till att kommunens alla 
egna nybyggnationer ska ha solceller from 2022.

Ekonomiavdelningen: ”Energikraven i nya…” känns mer som ett svar på hur 
målet ska lösas än ett mål. Första meningen borde räcka som mål. Stryk 
resterande. De är mer aktiviteter än mål.

2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Stycket behöver tydliggöras. Inom kommunen är 
även mark- och exploaterings- samt projektenheten viktiga aktörer

Energikontoret i Mälardalen: Den kommunala energi- och klimatrådgivningen 
är en användbar funktion att använda för att stötta och rådge privatpersoner 
som ska bygga nytt för att nå målet att driva utvecklingen för flera 
klimatneutrala småhus.
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Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet.

Ekonomiavdelningen: Behöver omvärldsspaningen i Malmö vara med och just 
specifikt denna. Omvärldsspaning i stort istället?

3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Här behöver man utveckla och förklara hur man 
menar lite mer.  Bland annat förklara hur markinköp, markbyten och 
markanvisningar påverkar målet. Viktiga förutsättningar att översiktsplan och 
detaljplaner möjliggör/prioriterar klimatneutrala småhus.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Vi utgår från att kommunen redan kan ställa 
klimatkrav gm de instrument kommunen redan besitter i form av exempelvis 
planmonopolet, tillståndsprövningar m.m.

Ekonomiavdelningen: Som tidigare.
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Delmål 4.2

Kommunkoncernens byggnadsbestånd ska ha 30 procents lägre specifik 
energianvändning till 2030 (räknat från år 2009). I den befintliga 
bebyggelsen ska fokus ligga på att anpassa och rusta upp områden samt 
klimatsmart och varsam renovering av lokaler och bostäder.
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Remissvar: 

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Vem ska se till att detta sker? Tydliggör ansvaret 
för genomförande.

Energikontoret i Mälardalen: Förtydligande som behöver göras: ”Var står vi 
idag”? Hur har arbetet fortskridit de senaste 11 åren, och hur mycket mer 
behöver göras? Det hade varit bra om innebörden av målsättningen hade 
förtydligats.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Lägg till att kommunen ska ta fram en strategi 
senast 2021 om hur man bäst och effektivast ska utnyttja befintligt 
lokalbestånd innan man bygger nytt inom kommunkoncernen.

Ekonomiavdelningen: Samma mål som 4.1 men inom renovering. Kan mål 4.1 
och 4.2 vara delade eller går dessa att fasa ihop?

2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Viktigt att det sker en identifiering över vilka 
tjänstepersoner/verksamheter inom kommunen och bolagen som är viktiga 
aktörer.  Inom kommunen är även mark- och exploaterings- samt 
projektenheten viktiga aktörer. Finns det aktörer som kommunen kan söka 
bidrag från?

Energikontoret i Mälardalen: Vi på Energikontoret i Mälardalen har stor 
erfarenhet av att jobba med kunskapshöjande aktiviteter och samverkan för 
främjandet av energieffektivisering i fastigheter. Vi finns tillgängliga som aktör 
för att hjälpa er att uppnå detta delmål. Strängnäs kommun är ägare i 
Energikontoret i Mälardalen och kan därför gärna använda oss som aktör och 
kompetensresurs.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet.

3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:
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Teknik- och fritidsnämnden: Stycket behöver förklaras tydligare. Här behöver 
man lägga till ekonomi som ett potentiellt hinder, renoveringar medför 
hyreskonsekvenser för kommunen till exempel. Bolagens ägardirektiv blir en 
viktig förutsättning för att uppnå målet.

Ekonomiavdelningen: Rörigt som tidigare. Förkortningar som inte är 
förklarade.
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Delmål 4.3

Se över våtmarksfrågan inom ramen för översiktsplanearbetet och kartlägg 
potentialer för biokol och ökad mullhalt i mark och skog. Detta ska bli klart 
för vidare beslut under 2023.
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Remissvar: 

SEVAB Strängnäs Energi AB: Planen omfattar inte ex. 
klimatanpassningsåtgärder för att minska risker från förväntade skyfall och 
översvämningsproblematiken som också kan ses som en del i arbetet att hitta 
klimatsmarta lösningar. Våtmarksdammar benämns i sammanhanget om 
kollagring, men öppna dagvattensystem bidrar även till klimatsmart va-
infrastruktur.

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: En fråga om detta arbete ska ske inom 
översiktsplanearbetet enbart, kommunens miljöenhet, projektenhet och VA- 
och återvinningsstrateg m fl kanske kan driva frågan? Och ännu tidigare än 
2023? Formuleringen ”se över våtmarksfrågan” är svår att förstå, vad menas?

Ekonomiavdelningen: Kan ses som aktiviteter inom ett område som vi inte har 
full koll på ännu enligt texten. Kan målet istället vara t ex Ökad kolinlagring 
och det som är skrivet ovan som aktiviteter i målet.

Annica Gustafsson, odlare/skogsägare/allmänt intresserad av omställning till 
ett hållbarare samhälle, Merlänna: Blir så glad att detta tas upp som ett delmål! 
Gillar inte helt formulering "se över" det är väldigt vagt och kan vara allt från 
att ta upp det på ett möte till att göra en större utredning eller strategi. 
Förtydliga gärna.

2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:
Emilia Bergius, Strängnäs stift svenska kyrkan: Strängnäs stift (Strängnäs 
kommun har ca 654 hektar på Strängnäs stifts fastigheter.)

Teknik- och fritidsnämnden: Utveckla vad som menas med vissa av dessa 
aktörer. Lägg till: Projektenhet, MEX, VA- och återvinningsstrateg, Miljöenhet, 
SEVAB/ESEM

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet.

Annica Gustafsson, odlare/skogsägare/allmänt intresserad av omställning till 
ett hållbarare samhälle, Merlänna: SEVAB bör kunna vara en viktig aktör i 
fråga om biokolstillverkning. Även mindre fastighetsägare i kommunen bör 
kunna få ta del av kunskap. Står inget om kommunens egna förvaltare, bör vara 
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en viktig aktör (om det inte räknas in i större fastighetsägare), även kyrkan 
äger säkert skog i kommunen(?).

3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Viktigt att detta mål kopplas samman med 
kommande vattenplan, VA-plan dagvattenpolicy.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga - oklara målkonflikter i sista meningen i 
stycket ovan målet!

Ekonomiavdelningen: Som tidigare. 
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Delmål 4.4

Få till en planprocess som stödjer den samhällstransformation som krävs för 
fossilfria transporter till 2030 och uppnå klimatneutralitet till 2040.
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Remissvar: 

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Detta delmål föreslås byggas ut med en 
underrubrik där fokus ligger på att grönstruktur tar mer plats i bebyggelsen. 
Det finns en parlör av positiva effekter såsom mer robust samhälle vid häftiga 
väderomslag, värmebölja som skyfall där grönstrukturen har en 
”bromsande/mildrande effekt”. https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/Allmant-om-
PBL/teman/ekosystemtjanster/praktiken/klimatanpassningar/ 

Energikontoret i Mälardalen: Tidsmässigt mål för när denna planprocess ska 
vara färdigställd saknas. Effektproblematiken behöver beaktas, och således 
även nämnas i målbeskrivningen.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Lägg till att detta kräver en grundlig genomlysning 
av all planprocess i kommunen och hur de påverkar och påverkas av 
klimatförändringarna. • Genomlysningen ska tidsättas och vara klar 2021.

Ekonomiavdelningen: Kring vilken plan ska processen ses över?

2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:
PORTEN, Rhuby AB: Idag finns järnväg från Åkers styckebruk med fungerande 
och fina spår, växel som ej nyttjas. Detta kan leda till en möjlighet att binda 
ihop Åker, Grundbro och Malmby väl för utbyggnad av kommunen samt energi 
och miljövänlig transport. Inte enbart skulle det förenkla persontransport - 
men även bidragande faktor för företagstransporter och möjligheter för 
utveckling av bygden. Naturturismen skulle även den gynnas markant.

Teknik- och fritidsnämnden: Planenhet, kommunikationsavdelning.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet.

3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/praktiken/klimatanpassningar/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/praktiken/klimatanpassningar/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/praktiken/klimatanpassningar/


Datum: 2020-12-11 DNR: MSN/2020:359

54

Teknik- och fritidsnämnden: För alla åtgärder och mål som kräver 
beteendeförändringar är det viktigt att belysa att det kräver resurser i form av 
kommunikationsinsatser, information och mycket tid från berörda 
tjänstepersoner och avdelningar/verksamheter. Risk för informationsträngsel, 
flera av målen innebär kunskapshöjande åtgärder, alla dessa behöver 
synkroniseras och samordnas. Det är mycket tidskrävande med 
medborgardialog, det krävs resurser som persontimmar och 
kommunikationsinsatser, samt att en fråga går att påverka för medborgarna.

Ekonomiavdelningen: När det gäller målkonflikter, är det målen som ska 
prioriteras eller det förväntade resultatet. Är t ex samhällsmålet viktigare än 
invånarmålen? Eller är det resultatet som ska prioriteras t ex att högre betyg är 
viktigare än fler/bättre medborgardialoger?
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Fokusområde 5: Lokal förnybar energiförsörjning

Delmål 5.1

Till 2030 ska all uppvärmning i kommunen vara fossilfri, framtidssäker och 
ha hög resurseffektivitet.
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Remissvar: 

SEVAB Strängnäs Energi AB: Skapa möjlighet för lokalproducerad el och 
effektstyrning är exempel på hur kommunen kan arbeta med att det är trångt i 
elnätet. (Delmål 5.2) Centrala värmelösningar som fjärrvärme och närvärme, 
kan minska nyttjandet av elnätet.

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Energi- avsnitt för kort, behöver utvecklas, se 
kommentar i tjänsteutlåtande.

Energikontoret i Mälardalen: Det framgår i målbeskrivningen av delmålet att 
uppvärmningen redan ”i princip är fossilfri”. Kan återvinning av lokal 
spillvärme komplettera målbilden? Att på 10 år fasa ut oljan från fjärrvärme- 
och elproduktion är relativt lång tid, kan detta påskyndas?

Klimatinitiativ Strängnäs: • Lägg till att kommunens energirådgivning ska 
utökas till en bredare klimatrådgivning (innehållandes rådgivning kring energi, 
mat, resor, konsumtion etc.) för medborgare.

2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Ny ägare av fjärrvärmeverket. Kommunens 
Projektenhet, Inköpsenhet samt Mark- och exploateringsenhet bör vara 
ytterligare viktiga aktörer. SFAB är en viktig aktörer då de äger en stor del av 
byggnaderna som kommunen bedriver verksamhet i.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet.

3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Förändras kommunens påverkansmöjlighet efter 
en försäljning av fjärrvärmeverket? Hur säkras frågan om fossilfrihet i 
försäljningsprocessen och hur ska dessa hinder och förutsättningar formuleras 
i detta styrdokument? ”Prisbilden är idag en bromsande faktor för 
fjärrvärmens utveckling.” vad menas med detta? Utveckla eller ta bort.
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Delmål 5.2

Utse lämplig mark för vindkraft och solcellsparker och få med detta i 
planprocessen till 2025, som en del av översiktsplanen. Sätt upp ambitiösa 
mål för kommunens fastigheter fram till 2030 och 2040. Framtidssäkra 
elsystemet för att hela tiden har ett stabilt elsystem som har utrymme för 
elfordon och förnybar elproduktion.
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Remissvar: 

SEVAB Strängnäs Energi AB: Skapa möjlighet för lokalproducerad el och 
effektstyrning är exempel på hur kommunen kan arbeta med att det är trångt i 
elnätet.

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Viktigt mål! Förtydliga vad som menas med: ”Sätt 
upp ambitiösa mål för kommunens fastigheter fram till 2030 och 2040”.

Energikontoret i Mälardalen: Målsättning om framtida plan för produktion av 
el i kraftvärmeverket bör lyftas in i målbilden. Addera lämplig mark för 
storskalig energilagring i form av batterier till målbilden. Komplettera ”lämplig 
mark” med kommentar om ”lämplig placering i förhållande till 
elkraftsystemet”. Definiera och förtydliga vad de ”ambitiösa målen” är för 
några mål. Energikontoret i Mälardalen har lämnat in en projektansökan om 
utredning av solbruksplaner där ESEM ingår som samarbetspartner.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Sveriges största solcellspark ligger i kommunen – 
lärdomar från den processen in i planprocessen. Bör kunna gå snabbare fram 
än till 2025, 2022 rimligt. • Lägg till att befintliga tak på kommunala 
byggnader ska inventeras för lämplighet för solceller. • Lägg till att kommunen 
ska ta fram en kommunplattform som samlar information, goda exempel om 
solcellsenergi för att hjälpa medborgare med kunskap kring att investera i 
solceller.

Ekonomiavdelningen: Kan ses som aktiviteter. Målet är att andra planer ska ha 
mål. Räcker det att sista meningen är målet?

2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Kommunens Projektenhet, Inköpsenhet samt 
Mark- och exploateringsenhet bör vara ytterligare viktiga aktörer. Finns det 
aktörer vi kan söka bidrag från?

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet.
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3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:
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Delmål 5.3

Under 2020 ska det tas fram en plan för laddinfrastruktur och fossilfria 
bränslen där förutsättningar och kommunens roll klargörs. I den fysiska 
planeringen beakta behovet av lämpliga platser för sådana anläggningar.
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Remissvar: 

SEVAB Strängnäs Energi AB: När det gäller infrastruktur för omställning till 
energieffektiva och fossilfria fordon är målformuleringarna för vaga, till 
exempel laddning för elbilar och tankställen för biogas. Som ex. bör krav ställas 
på laddinfrastrukturen att klara till exempel x antal hushåll snabbladdning och 
publika stationer för snabbladdning kopplas till t.ex. antal/invånare. Det är 
kopplat till att kapaciteten och effekten i nätet ska räcka till. Den andra delen 
handlar byggande, ägande och drift av själva laddstationen. Det finns 
utbyggnad av laddstationer som grundas på marknadsincitament och sådan 
som behövs där marknaden "inte räcker till". Vi tror att det är viktigt styra så 
att det i första hand är ett marknadsansvar och att den offentliga verksamheten 
främst ska ansvara för laddinfrastruktur där det behövs för offentlig 
verksamhets egna och upphandlade transporter. Viktigt är också att 
kommunen bidrar till att undanröja hinder för utbyggnad som exempelvis 
detaljplaner. 
Bra koppling till framtagande av plan för laddinfrastruktur och fossilfria 
bränslen under 2020. Den planen behöver bli tydlig i vilka åtgärder som krävs 
och tas fram i nära samarbete med SEVAB och andra nyckelaktörer.

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Se över om detta avsnitt och mål ska flyttas till 
avsnitt 1.2, vi anser att det hör mer ihop med fossilfria transporter. Målet blir 
svårt att nå under 2020, snarare 2021.

Energikontoret i Mälardalen: Det hade varit bra om kvantifierade mål om antal 
laddningsplatser inom kommunen fanns. Se kommentarer för tidigare delmål.

Ekonomiavdelningen: Kommer det under 2020? Hinner vi med det?

2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Kommunens Projektenhet, Inköpsenhet samt 
Mark- och exploateringsenhet bör vara ytterligare viktiga aktörer. Klimatklivet- 
ingår under Naturvårdsverket. Trafikverket

Energikontoret i Mälardalen: Energikontoret i Mälardalen

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet.
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Region Sörmland: Länsstyrelsen som, i samarbete med Biogas Öst tagit fram " 
Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon" för 
Sörmland.

3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Samarbete med Trafikverket, Naturvårdsverket, 
Energimyndigheten och Energicentrum.

Energikontoret i Mälardalen: Effektproblematiken
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Delmål 5.4

Behovsinventering ska genomföras under 2021 och därefter fattas beslut om 
fortsättningen.

Remissvar: 

1. Eventuellt förslag på justering av delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Målformulering: ”Behovsinventering av ska 
genomföras under 2021 och därefter fattas beslut om fortsättningen.” 
Tydliggör vad för typ av behovsinventering som ska göras. Texten behöver 
förklara, åtminstone kort, vad frikyla och fjärrkylanät är.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Målbeskrivningen känns ofärdig. Vad för typ av 
behovsinventering åsyftas?

Ekonomiavdelningen: Målet blir en aktivitet för att kunna ta ställning om 
målet?

2. Förslag till komplettering av viktiga aktörer för delmålet:

Teknik- och fritidsnämnden: Trafikverket, Naturvårdsverket, 
Energimyndigheten och Energicentrum.

Klimatinitiativ Strängnäs: • Förtydliga vilken nämnd/bolag i kommunen som 
ansvarar för genomförande och måluppfyllelse av delmålet.

3. Förslag till komplettering av hinder och viktiga förutsättningar 
för delmålet:
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Övriga kommentarer
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Teknik- och fritidsnämnden: Se även kommentarer i tillhörande 
tjänsteutlåtande.

Energikontoret i Mälardalen: Då Strängnäs kommun är en av ägarna i 
Energikontoret i Mälardalen AB finns det stora möjligheter att använda sig av 
oss som en möjlig aktör och samarbetspartner inom många av de områden som 
berörs inom denna energi- och klimatplan. Vi finns tillgängliga som rådgivande 
part, kompetensresurs och har stor erfarenhet kring att driva projekt kopplat 
till många områden inom energi- och klimatfrågor.
Vår rekommendation är att Energikontorets i Mälardalens extensiva 
klimatdata, åtminstone delvis, skulle kunna ligga som grund för Klimat- och 
energiplanen. Denna finns att hämta på: https://energikontor.se/strangnas-
klimatdata/ Specifikt intressant är energiflödesbilden som presenteras i form 
av ett SANKEY-diagram under fliken ”Energiflöden”. Denna visar på ett 
lättförståeligt sätt vilken energi som flödar in Strängnäs kommun, och hur 
denna energi fördelas på slutanvändarna.
Det hade varit önskvärt ifall det framgick i målet vilken nämnd inom den 
kommunala verksamheten som är målansvarig för respektive delmål. Det hade 
även varit intressant att få en beskrivning om hur och när utvärdering av 
delmålen är tänkt att genomföras under och efter planperioden. Att dessutom 
koppla en aktivitetsplan till respektive delmål kan förtydliga målbilderna och 
ge en tydligare bild över hur delmålet uppfylls.

Luftfartsverket: Det finns en VHF omnidirectional radio range (VOR) söder om 
Strängnäs (NAV-utrustning), vilket innebär att eventuell byggnation av objekt 
högre än 20 m, exempelvis vinkraftverk, på land och i insjöar i kommunen 
inom skyddsområdet ska remitteras till LFV. Detta är inte LFV s fråga men 
LFV önskar ändå påpeka att kommunen är påverkad av hinderytor för följande 
flygplatser: Stockholm-Arlanda, Stockholm-Bromma, Västerås, Eskilstuna, 
Uppsala Ärna (Försvarsmakten) och Stockholm-Skavsta. Därför ska frågan 
remitteras till dessa när det gäller eventuell byggnation av objekt högre än 20 
m.

Kollektivtrafiksamordnare Strängnäs kommun: Värt att notera är även att 
eftersom nuläget beskriver år 2018 så baseras beräkningarna av 
klimatpåverkan från kollektivtrafiken från den gamla beräkningen av 
klimatpåverkan från palmoljeresten PFAD. Efter en förändring i lagstiftningen 
från 1 juli 2019 klassificeras nu PFAD som en samprodukt istället för 
restprodukt vilket tillräknar bränslet HVO en högre klimatpåverkan. Utifrån 
detta bör nuvarande klimatpåverkan från kollektivtrafiken ligga närmare 1000 
ton CO2-ekvivalenter.
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Region Sörmland: För att öka läsbarheten bör fokusområden och satsningar 
läggas först i dokumentet. Underlagsmaterial och generella beskrivningar om 
världsläget bör hållas mycket korta eller läggas som bilagor. För att bli läs- och 
användbar är det viktigt att vara så konkret som möjligt. Kopplat till hållbar 
konsumtion kan det finnas vinst i att lyfta en diskussion kring kommunens och 
kommuninvånarnas avfall som resurs för cirkulära flöden och hur det ska 
optimeras.

Ekonomiavdelningen: De två klimatmålen avser det särskilda uppdraget som 
KF gett till MSN. Tryck på kommunkoncernen - gäller genomgående i 
dokumentet: Tex antingen tydliggöra att vi med kommunen alltid menar 
kommunkoncernen eller ange kommun när det bara är kommunen och 
kommunkoncern när det gäller hela koncernen. 
Sammanfattande kommentarer:
Delmålen behöver följa styrmodellen tydligare och renodlas till inriktningsmål. 
De är i nuläget en blandning mellan fakta, inriktningsmål, nyckeltal och 
aktiviteter. De skulle med fördel kunna delas in i:
• Fakta/bakgrund
• Delmål
• Nyckeltal 
• Aktiviteter
Texterna kring aktörer och hinder behöver ses över och struktureras upp. 
Upplevs i nuvarande form som ”brainstormiga”. Det vore också bra om det på 
något sätt kunde beskrivas hur aktörer och hinder ska hanteras.
Strategier och planer bör hanteras på liknande sätt. De strategier och planer 
som politiken prioriterar som strategiska vägval tas med i flerårsplanen, 
kopplat till det kommunövergripande målet. De som återfinns i flerårsplanen 
är de som prioriteras för perioden. De strategiska vägvalen utgör sedan input 
för nämnderna som utifrån sitt ansvarsområde anger sitt mål och strategiska 
vägval. Kontoret beskriver sedan vad det avser att bidra med till för att 
nämnden och kommunen ska uppfylla sina mål. Enheter i sin tur arbetar fram 
vad just den enheten kan bidra med utifrån nämnden och kontorets vilja.
Uppföljningen sker på vanligt sätt. Enheternas aktiviteter följs upp, kontorets 
nyckeltal, nämndens mål och kommunens mål. Det sker oavsett varifrån det 
strategiska vägvalet är hämtat.
I klimat- och energiplanen behöver det även synliggöras ekonomiska 
konsekvenser kring delmål och aktiviteter. Kanske kan det göras tillsammans 
med viktiga förutsättningar.
Hur och när ska själva klimat- och energiplanen följas upp?

Kanslichef: I klimatstrategins nulägesbeskrivning saknas klimatpåverkan från 
kommunens upphandling av livsmedel. Kan ju ses som relevant för KS ur ett 
upphandlingsperspektiv.
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