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Vi välkomnar Örebro kommuns satsning på en klimatstrategi. Det förslag som har 
tagits fram av Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt behöver dock bli 
både tydligare och mer konkret. Ett styrdokument ska kunna göra just det – styra 
kommunens verksamheter i riktning mot det formulerade målet.  

Vi delar inte alla de mål och åtgärder som finns med i utskottets förslag till 
klimatstrategi. I det här dokumentet (framgent kallat klimatstrategin) har vi sökt 
formulera och förklara våra synpunkter. Vi har utgått ifrån såväl utskottets förslag 
som den mer detaljerade underlagsrapporten.  

Det här dokumentet utgör Nya Moderaternas och Liberalernas i Örebro förslag till 
en klimatstrategi för Örebro kommun.  

Örebro den 30 maj 2016 

 

 

Maria Haglund (M)   Karolina Wallström (L) 
Gruppledare   Gruppledare 
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Inledning 

 

Varför en klimatstrategi? 

FN:s klimatpanel har slagit fast att människan med stor sannolikhet ligger bakom de senaste årens 
temperaturhöjning. Det innebär samtidigt att det är vi människor som bär ansvaret för att begränsa de 
negativa konsekvenserna. Den etablerade uppfattningen är att jordens medeltemperatur inte får öka 
med fler än två grader jämfört med förindustriell tid för att undvika omfattande förändringar av klimatet 
och miljön. Sverige har förbundit sig att leva upp till detta. 

Eftersom klimatet är globalt behöver även åtgärderna för att minska utsläppen av växthusgaser vara 
det. Sverige har förhållandevis låga utsläpp per capita och står för under två promille av den totala 
mängden utsläpp i världen. Hos oss går utvecklingen åt rätt håll. Vi ska dock inte vila på lagrarna utan 
sträva mot visionen om noll i nettoutsläpp av växthusgaser till år 20451.  

Genom att kombinera en ambitiös klimat- och miljöpolitik med tillväxt och välstånd har Sverige blivit en 
förebild för andra länder i världen. Det ska vi fortsätta vara. Endast om alla länder i världen tar sitt ansvar 
kan vi begränsa människans klimatpåverkan. I sammanhanget är det viktigt att vi inte offrar vårt välstånd 
i genomförandet av klimatåtgärderna. Det skulle göra andra länder mindre benägna att genomföra 
offensiva klimatsatsningar efter svensk modell. 

Människans klimatpåverkan orsakas av att hon frigör lagrad koldioxid från marken och släpper ut den i 
atmosfären. Klimatarbetet behöver därför fokusera på att begränsa detta utsläpp av växthusgaser 
genom att bryta fossilberoendet och förhindra skövlingen av värdefulla ekosystem.  

Vilken roll har Örebro kommun? 

En kommuns kärnuppdrag är att leverera välfärd till medborgarna. För det ändamålet har en kommun 
enligt regeringsformen rätt att ta ut en avgift från medborgarna i form av skatt. Den ska stå i proportion 
till uppdraget. 

I grunden har varje människa rådighet över sina egna pengar. Den outtalade överenskommelsen i en 
välfärdsstat som Sverige är att medborgarna lämnar över förvaltningen av en del av sina pengar till 
centrala politiskt styrda organisationer för att dessa ska användas till gemensamma 
samhällsförbättrande insatser som rättsväsende, försvar, vård, skola, omsorg och infrastruktur. Det 
underlättar samordningen av insatserna och möjliggör en solidarisk omfördelning av pengarna till 
medborgare som behöver särskilt stöd.  

Örebro kommun ska tillhandahålla vård, skola och omsorg till örebroarna. Detta är Örebro kommuns 
kärnuppdrag och alla övriga satsningar ska alltid prövas mot det uppdraget. I utskottets förslag saknas 

                                                      
1 Se avsnittet Långsiktig vision, sidan 6  
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ett tydligt fokus på välfärden. Vi anser att kärnuppdraget ska genomsyra alla delar av Örebro kommuns 
verksamhet, även klimatarbetet. En kommunal klimatstrategi måste ha ett välfärdssyfte. 

Kopplingen mellan klimat och välfärd är inte alltid självklar. Vi utgår ifrån förvaltarskapstanken i vårt 
miljöarbete. Naturen är en fantastisk men ändlig resurs som vi har ett ansvar att förvalta för kommande 
generationer. Den har även ett egenvärde som är oberoende av vår relation till den. 

Människan är avhängig av sin omvärld och därför anser vi att en sund och hållbar miljö är grunden för 
all välfärd. Vi kan inte leva utan luft, mat, vatten och energi från solen. Utifrån det perspektivet är det 
viktigt att Örebro kommun tar ansvar för miljön som en del av kärnuppdraget.  

Örebro kommun som organisation har viss rådighet över det geografiska området Örebro. Därför är det 
rimligt att anta att det övergripande ansvaret för klimatfrämjande åtgärder faller inom ramen för det 
kommunala mandatet från örebroarna.  

Kommunen kan styra de egna verksamheterna i mer hållbar riktning genom tydliga ägardirektiv till 
bolagen och riktlinjer till nämnderna. Kommunen kan även påverka övriga delar av samhället mot 
mindre klimatbelastning genom exempelvis utformningen av vägnätet, företagstillsyn, 
upphandlingskrav och andra styrmedel.  

Eftersom kommunens huvudsakliga uppgift är att leverera välfärd till örebroarna får klimatåtgärderna 
inte äventyra välfärden. Det skulle motverka kommunens syfte.  

Grön skatteväxling 

Grunden för ett framgångsrikt klimatarbete är polluter pays-principen. Den innebär kortfattat att den 
som smutsar ner miljön får betala för att sanera densamma. Principen flyttar på ett effektivt sätt över 
ansvaret på enskilda personer eller verksamheter och motiverar dessa till att minska sin påverkan på 
miljön. Ett exempel på detta är koldioxidskatt på bilar, där ägare till bilar med högre koldioxidutsläpp 
även åläggs att betala en högre skatt.  

Polluter pays-principen behöver kombineras med grön skatteväxling. Genom att möta högre skatter på 
miljöpåfrestande verksamheter med sänkta skatter på företagande och arbete skapar vi incitament för 
privatpersoner och organisationer att ta ansvar för omvärlden utan att den totala skattebördan i 
samhället ökar. Vi tror på örebroarnas vilja att ta ansvar för sina handlingar och vill ge dem den 
möjligheten. 

Näringslivsperspektivet 

Örebros företag behöver konkurrenskraftiga villkor för att kunna växa. Svenska produkter tillverkas 
under goda villkor för både klimatet, miljön och de anställda. Konsumtionen av dessa skapar 
arbetstillfällen och ökar skatteintäkterna till vår gemensamma välfärd. Genom att exportera dem bidrar 
svenska företag till att minska den globala miljöpåverkan.  

En gynnsam företagsmiljö skapar dessutom ekonomiskt utrymme för forskning, innovationer och 
klimatsatsningar. Höga skatter, orimliga krav på åtgärder och krångliga regelverk begränsar de svenska 
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företagens möjligheter att utvecklas i mer miljövänlig riktning. Vi vill främja företagens klimatarbete som 
ett komplement till kommunens egna åtgärder. 

Klimatstrategins relation till andra styrdokument 

Klimatstrategin ska vara ett styrande dokument. Åtgärderna ska genomföras inom ramen för 
nämndernas och bolagens verksamheter, inom den tidsram som anges, och följas upp löpande. 
Strategins intentioner ska påverka framtida arbete med andra styrdokument som översiktsplan, 
trafikprogram och avfallsplan.  

Vi har valt att renodla klimatstrategin så att den endast rör insatser för minskade utsläpp av 
växthusgaser. I vår matstrategi finns prioriteringar som rör kommunens inköp och hantering av 
livsmedel. En del av åtgärderna i den har också klimatförbättrande effekter. Genom att lyfta ut maten 
ur klimatstrategin får båda dokument en tydligare profil och kan användas som mer effektiva 
styrdokument. Vi anser att frågorna är så pass viktiga att de förtjänar att uppmärksammas för sig, även 
om de delvis påverkar varandra.   

När klimatstrategin antas ersätter den befintlig klimatplan (antagen 2010). Klimatstrategin ersätter 
också den biogasstrategi som antogs 2013 (Ks 524/2012). Frågan om hur vi anpassar oss till ett förändrat 
klimat ingår inte i strategin. 

Kommunen som verksamhet och geografiskt område 

Vi har valt att utgå ifrån samma uppdelning som utskottets förslag, där strategins åtgärder delas in i de 
som rör den egna organisationen och de som rör hela det geografiska området Örebro kommun. Det 
sistnämnda innefattar alla som bor, verkar och färdas inom kommunens gränser och är svårare att 
påverka med en kommunal strategi.  

Förslagen på åtgärder som rör kommunkoncernen är skarpare eftersom de är enklare att påverka 
politiskt. Vi ser även ett värde i att kommunen går före i omställningen till mer hållbara verksamheter 
och visar med goda exempel vilka åtgärder som är effektiva. 

Uppföljning och revidering 

Regelbunden uppföljning är en förutsättning för att kunna bedöma effekten av genomförda insatser och 
värdera behovet av en justering av strategin. Vi tillstyrker utskottets förslag att genomförda åtgärder 
ska redovisas av samtliga nämnder och bolag som en del i årsredovisningen. Dessa ska sammanställas 
av Kommunstyrelsen på årsbasis för att ge en övergripande bild av kommunens klimatarbete.   

Klimatstrategin ska vara ett levande dokument och revideras vid behov utifrån ny forskning, förändrat 
omvärldsläge och utvärderingar av genomförda insatser. En första revision ska ske senast år 2020. 
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Långsiktig vision 

 
Noll i nettoutsläpp 

För att begränsa människans skadliga inverkan på klimatet behöver mängden växthusgaser i atmosfären 
minska. Vi ansluter oss till Miljömålsberedningens förslag att tidigarelägga det nationella målet om noll 
i nettoutsläpp av koldioxid till år 2045. Denna målsättning ska ligga till grund för Örebro kommuns 
klimatarbete. 

 Utsläppen inom Örebro kommun ska vara netto noll senaste år 2045. 

Nollvisionen kan uppnås på två sätt: genom att minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären samt 
genom att binda befintlig koldioxid i marken. Det förstnämnda uppnås huvudsakligen genom att 
begränsa förbränningen av fossila bränslen, det sistnämnda genom att främja så kallade negativa 
utsläpp, dvs. koldioxidbindning i kolsänkor som träd, växter och mikroalger eller genom tekniska 
innovationer.  

En samverkan mellan dessa båda metoder ger sannolikt störst effekt på kortast tid. 
Miljömålsberedningen bedömer att lagring av fossil koldioxid kan användas för att uppnå visionen på 
nationell nivå, och vi gör samma bedömning för Örebro kommun. Förutom de åtgärder som finns med 
i klimatstrategin behöver förvaltningen av de kommunala naturreservaten ses över med syfte att 
garantera att värdefulla biotoper bevaras. 

Fokus på utsläppsminskning   

De utsläppsmål som anges i utskottets förslag bygger på att Örebro kommun producerar och säljer 
förnybar energi. Överskottet av förnybar energi som kommunen producerar kommer att räknas av från 
kommunens samlade koldioxidutsläpp. Det innebär att de faktiska utsläppen av växthusgaser från 
kommunens verksamheter inte kommer att minska lika mycket som statistiken kommer att visa.  

Det är ett försåtligt sätt att räkna på som gör det möjligt att sätta mycket höga mål utan att faktiskt 
komma åt det verkliga problemet, kommunens utsläpp av växthusgaser. Idag går Örebro kommuns 
vindkraftsbolag med kraftiga underskott. Det är inte förenligt med god ekonomisk hushållning att 
fortsätta den sortens förlustsatsningar, och det äventyrar välfärden.  

Idag finns el från ett antal energikällor med låg klimatpåverkan på den svenska marknaden. All el och 
allt bränsle i Örebro kommuns verksamheter ska på sikt komma från antingen förnybara källor eller 
kärnkraft. De ska upphandlas likt övriga produkter och tjänster. 
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Delmål 

 
Delmål för Örebro kommun som geografiskt område 

 Örebro kommun ska samverka med högre beslutsnivåer för mer effektiva styrmedel. 

 Samhällsplanering ska användas som verktyg för att minska Örebros klimatbelastning.  

 Örebro kommun ska främja tillgången på förnybara bränslen och el från energikällor med 

låga koldioxidutsläpp. 

 Örebro kommun ska aktivt stötta företag och organisationer i deras arbete med att 

minska sin egen klimatpåverkan.  

 Företagstillsyn med fokus på energieffektivisering ska öka och ha tydlig 

resultatuppföljning.  

 Kommunkoncernen ska verka för ökad tillgång till klimatvänlig fjärrvärme och fjärrkyla. 

 Örebro kommun ska uppmuntra medborgarna att minska sin egen miljö- och 

klimatpåverkan.  

 Kommunens ska kommunicera klimatfördelarna med genomförda systemförändringar.  

Delmål för Örebro kommuns verksamheter 

 Den årliga användningen av el och fjärrvärme inom kommunkoncernen ska minska. 

 Kommunens fordonspark ska enbart köras på förnybara bränslen alternativt el från 

förnybara energikällor. 

 Kommunen ska ställa krav på bränslen med låg klimatbelastning vid upphandling av 

entreprenader. 

 Tjänsteresor och arbetsresor ska i första hand göras med tåg, i andra hand med buss och i 

sista hand med bil.   

 Kommunen ska upphandla livsmedel med låg klimatpåverkan.  

 Klimatbelastningen från byggentreprenader och byggprodukter ska minska. 

 Klimatbelastningen från inköp och drift av IT-produkter ska minska. 

 Klimatbelastningen från anläggningsentreprenader ska minska. 

 Klimatbelastningen från avfall ska minska och materialåtervinningen ska öka.  

 Kommunen ska ställa krav på låg klimatpåverkan vid upphandling av varor och tjänster.  

 Kommunens kapitalförvaltning ska ha likvärdig klimatbelastning som resten av 

verksamheterna. 

 Kommunen ska ställa krav på att de arrangemang som anordnas eller sponsras med 

skattemedel ska ha låg klimatbelastning. 
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Örebro kommun 
som geografiskt område 

 
Örebro kommun har viss rådighet över andra delar av kommunen än de egna bolagen och 
verksamheterna. Kommunen har även ett begränsat mandat att påverka medborgarnas och företagens 
vanor genom åtgärder och styrmedel. Dessa behöver användas med försiktighet för att inte överskrida 
gränsen för den kommunala kompetensen eller försvåra medborgarnas vardag. 

De sektorer som har bäst förutsättningar för att bli fossilfria är el- och energianvändning, uppvärmning 
och transporter. Det är även dessa områden som kan påverkas inom ramen för klimatstrategins 
åtgärder. 

För att kompensera för kommunens begränsade rådighet och de koldioxidutsläpp som inte går att 
eliminera behöver kommunen satsa på så kallade negativa utsläpp, det vill säga åtgärder för lagring av 
kol i växtlighet eller berggrund. Det kan till exempel innebära en mer ändamålsenlig förvaltning av de 
kommunala naturreservaten, ökat byggande i trä och prioritering av naturbeteskött i den kommunala 
livsmedelsupphandlingen2.  

Örebro kommun ska bedriva ett ambitiöst klimatarbete och ligga i framkant bland Sveriges kommuner. 
I takt med att det nationella regelverket förändras, forskningen går framåt och övriga kommuner i 
Sverige intensifierar sitt klimatarbete ska målen och åtgärderna i den här strategin skärpas.  
Klimatstrategin ska revideras senast år 2020.  

Minskad klimatpåverkan i Örebro som geografiskt område kan uppnås genom åtgärder på två områden: 

1. Minskad klimatbelastning från värme, el och transporter inom de kommunala 
bolagen och verksamheterna.3 

2. Minskad klimatbelastning till följd av åtgärder utanför den kommunala 
organisationen. 

Förutom dessa två huvudsakliga insatsområden behövs även insatser på följande områden: 

 Samhällsplanering 

 Drivmedel  

 Näringsliv 

 Attitydförändringar 

 

                                                      
2 Se styrdokumentet Matstrategi för Örebro kommun. 
3 Beskrivs närmare i avsnittet Örebro kommun som organisation, sidan 13. 
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1. Minskad klimatbelastning inom kommunorganisationen  

Se delmål och förslag till åtgärder under avsnitt 5. Örebro kommun som organisation, sidan 14. 

2. Förändringar till följd av beslut av andra aktörer 

4.2.1 Örebro kommun ska samverka med högre beslutsnivåer för mer effektiva styrmedel.  

Ansvariga: Kommunstyrelsen, Programnämnd samhällsbyggnad 

Örebro kommun ska belysa lokala miljöproblem som kräver åtgärder på regional och/eller nationell nivå 
samt bistå med förslag på lösningar. Kommunen ska ha ett tätt samarbete och utbyte med 
grannkommuner, regionen och Sveriges kommuner och landsting i detta. 

4.2.2 Samhällsplanering ska användas som verktyg för att minska Örebros klimatbelastning. 

Ansvariga: Programnämnd samhällsbyggnad, Byggnadsnämnden 

En genomtänkt ny- och utbyggnad av kommunens stadsdelar, fastigheter, infrastruktur och 
grönområden kan bidra till att minska koldioxidutsläppen. En stor del av de längre resorna i kommunen 
har sin start- eller målpunkt i andra kommuner. Örebro kommuns arbete med en hållbar 
samhällsplanering förutsätter därför ett gott regionalt samarbete. 

Kommunens viktigaste styrdokument på området är översiktsplanen. Som ett led i det pågående 
revisionsarbetet ska handlingsplanen för stadens byggande och trafikprogrammet delvis arbetas in i 
den. Sammantaget ger de ett bra stöd för att planera staden med syfte att minska samhällets 
klimatbelastning. Det regionala planeringsunderlaget kompletterar den regionala utvecklingsstrategin.  

Förslag till åtgärder: 

 Samverka med grannkommunerna och regionen i utvecklingen av infrastruktur 
och planeringen av ett hållbart transportsystem. 

 Verka för en utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon i samverkan med 
elbolagen, grannkommunerna och regionen för att säkerställa en god tillgång till 
laddstolpar i och runt Örebro. 

 Säkra tillgång på ytor för återanvändningsverksamheter vid översiktsplanering 
och detaljplanering för att minska avfallsmängderna. 

 Planera nya områden med placering av solceller i åtanke. 

 Utreda förutsättningarna för att gynna byggare och fastighetsägare med höga 
miljöambitioner vid marktilldelning.  

 I den mån det är möjligt och lämpligt använda översikts- och detaljplanering samt 
markförsäljning för att i samarbete med ansvarig nätägare främja en ökad 
anslutning till fjärrvärme och fjärrkyla.  

 Föregå med gott exempel genom att ge de kommunala bostadsbolagen tydliga 
ägardirektiv att prioritera trä som byggmaterial där det är lämpligt.  
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4.2.3 Örebro kommun ska främja tillgången på förnybara bränslen och el från energikällor med låga 
koldioxidutsläpp. 

Ansvarig: Tekniska nämnden  

Omställningen av fordonsflottan från fossila till förnybara drivmedel är en avgörande steg i det globala 
klimatarbetet. Örebro kommun ska samverka med berörda aktörer för att utifrån den kommunala 
kompetensen bidra till en god tillgång på förnybara drivmedel inom kommunen.  

Förslag till åtgärder: 

 Samverka med tankstationsägare i kommunen för att ge dem nödvändiga 
förutsättningar att tillhandahålla förnybara drivmedel. 

 Samverka med elbolagen med syfte att främja en utveckling av laddinfrastruktur 
för elbilar på strategiskt viktiga platser i och runt Örebro. 

 Genomföra riktade informationsinsatser gentemot medborgarna om fördelarna 
med och möjligheterna att använda förnybara drivmedel. 

4.2.4 Örebro kommun ska aktivt stötta företag och organisationer i deras arbete med att minska sin 
egen klimatpåverkan. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Det finns stora ekonomiska och miljömässiga fördelar med en effektivare energianvändning. Många 
företag och organisationer drar sig för att genomföra energieffektiviseringsåtgärder med hänvisning till 
exempelvis konkurrens om tid och pengar eller bristfälliga kunskaper. Örebro kommun ska bistå med 
kvalificerad rådgivning och föreslå lönsamma åtgärder.  

Förslag till åtgärder: 

 Kommunen ska bistå med energirådgivning till företag och organisationer med 
fokus på ekonomiska och miljömässiga fördelar.  

 Riktade projekt inom ramen för exempelvis Örebro Klimatarena kan skapa en 
plattform för näringslivet att samlas och utbyta erfarenheter kring 
energieffektivisering.  

 De kommunala verksamheterna och bolagen ska dokumentera och 
kommunicera sina energieffektiviseringsåtgärder för att föregå med gott 
exempel4. 

4.2.5 Företagstillsyn med fokus på energieffektivisering ska öka och ha tydlig resultatuppföljning.   

Ansvarig: Miljönämnden 

Örebro kommun ska föregå med gott exempel och visa lönsamheten i att energieffektivisera 
verksamheter. Miljönämnden ska enligt miljöbalken bedriva tillsyn av företagens arbete med 
energieffektivisering. Tillsynen ska kompletteras med energi- och klimatrådgivning, bland annat med 

                                                      
4 Se även punkt 4.3.10 Kommunens klimatkommunikation i samband med systemförändringar ska förbättras. 
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fokus på effektivare energianvändning5. Det är viktigt att energieffektiviseringsinsatserna följs upp 
regelbundet för att säkerställa att de har önskad effekt. 

Förslag till åtgärder: 

 Alla tillståndspliktiga anläggningar i kommunen ska få ett tillsynsbesök med 
energifokus, i de fall det är relevant, senast 2020. I mån av tid ska även 
anmälningspliktiga anläggningar med hög energianvändning besökas. Samtliga 
tillsynsbesök ska följas upp inom två år. 

4.2.6 Kommunkoncernen ska verka för ökad tillgång till klimatvänlig fjärrvärme och fjärrkyla. 

Ansvariga: Kommunstyrelsen, Örebrobostäder  

Kraftvärme innebär att man tar tillvara på spillvärme från elproduktionen. Det är ett effektivt sätt att 
nyttja resurserna på. Fjärrvärmenätet i Örebro ska byggas ut och konkurrensutsättas. Fler leverantörer 
av fjärrvärme innebär att överskottsvärme kan tas tillvara och att prisbildningen blir mer 
marknadsmässig. Effekttoppar ska motverkas och bränslemixen vid Åbyverket ska förbättras ytterligare.  

Förslag till åtgärder: 

 Kommunen ska i samverkan med fjärrvärmeleverantören verka för att kapa 
effekttopparna under kalla vinterdagar genom att styra fjärrvärmeuttaget i 
kommunägda byggnader. 

 Kommunen ska fördjupa samarbetet med fjärrvärmeleverantören för en effektiv 
förbränning med låg klimatbelastning samt för att utveckla prismodeller som 
stimulerar energieffektivisering hos kunderna.  

4.2.7 Örebro kommun ska uppmuntra medborgare att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

En långsiktig minskning av Örebros klimatbelastning kräver en attitydförändring i samhället. Alla hushåll 
behöver ta ansvar för sina egna koldioxidutsläpp. Politikens roll är att ge medborgarna rätt 
förutsättningar för att genomföra klimatfrämjande åtgärder. Det ska vara lätt att göra rätt.  

I sammanhanget är det viktigt att Örebro kommun på ett tydligt sätt kommunicerar syftet med och 
resultatet av genomförda klimatåtgärder. Det bidrar till att skapa en acceptans för omställningen och 
en förändring av medborgarnas beteenden.  

Många människor upplever att det är svårt att veta vilka egna åtgärder som har en dokumenterad positiv 
effekt på miljön. Här kan kommunen bidra med den tjänstemannakompetens som finns och presentera 
forskningsläget på ett koncist, lättförståeligt och visuellt tilltalande sätt. 

Genom riktade kampanjer, utmaningar och tävlingar kan kommunen uppmärksamma örebroarna på 
klimatarbetets fördelar och uppmuntra till en förändring av det egna beteendet. Det kan handla om 
sådana saker som att lämna bilen hemma när man åker och handlar eller minska mängden matsvinn i 
hushållet. 

                                                      
5 Se punkt 4.3.6 Örebro kommun ska aktivt stötta företag och organisationer i deras arbete med att minska sin egen klimatpåverkan. 
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Ett utökat samarbete med civilsamhället, akademin och näringslivet skapar ytterligare plattformar från 
vilka kommunen kan påverka de samhällsförändringar som krävs för att nå nollvisionen till år 2045. 

En arbetsgrupp med representanter från olika intresseorganisationer, Region Örebro län samt flera 
kommunala förvaltningar har bidragit med en rad konkreta förslag i arbetet med klimatstrategin. 

Förslag till åtgärd: 

 Kommunen ska rikta informationskampanjer för att uppmuntra örebroarna att 
genomföra specifika miljö- och klimatfrämjande åtgärder med dokumenterat 
positiv effekt. Ambitionen ska vara att nå minst 10 000 örebroare före 2020. Där 
det är lämpligt kan kampanjerna genomföras i samarbete med andra aktörer 
inom näringslivet och civilsamhället, eller de kommunala bolagen. Kampanjernas 
framgång ska utvärderas löpande med utgångspunkt i spridning och uppskattad 
klimateffekt.  

4.2.8 Kommunens ska kommunicera klimatfördelarna med genomförda systemförändringar. 

Ansvariga: Programnämnd samhällsbyggnad, Förskolenämnd, Grundskolenämnd, Gymnasienämnd, 
Vård- och omsorgsnämnd väster, Vård- och omsorgsnämnd öster, Tekniska nämnden 

Kommunen genomför en rad förändringar i syfte att skapa mer attraktiva livsmiljöer och minska 
samhällets och verksamheternas påverkan på klimatet. Det kan handla om till exempel ombyggnationer 
av vägnätet eller en ny kommunal matstrategi. Alla förändringar som påverkar medborgarna i deras 
vardag behöver kommuniceras på ett tydligt sätt med fokus på syfte och förväntad klimateffekt.  

Förslag till åtgärd: 

 Berörda nämnder bör utarbeta kommunikationsplaner inför större förändringar 
inom verksamheterna för att öka förståelsen för de åtgärder som genomförs i 
linje med klimatstrategins mål. 
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Örebro kommun som organisation 

 
Organisationen Örebro kommun innefattar samtliga nämnder och kommunala bolag inklusive 
dotterbolag där kommunen är majoritetsägare. I viss utsträckning räknas även tjänster som nämnderna 
och bolagen köper in.  

Klimatbelastningen från Örebro kommun som organisation innefattar elanvändning, uppvärmning, 
transporter, varor och tjänster. Örebro kommun ska bedriva ett ambitiöst klimatarbete inom ramen för 
en god ekonomisk hushållning med skattemedel och en välutvecklad välfärd. Kommunens interna 
klimatarbete ska fokusera på att minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären från kommunens olika 
verksamheter. 

För att klimatarbetet ska bli överskådligt har insatserna delats in i sju områden:  

1. Energianvändning 

2. Resor och transporter  

3. Varor och tjänster 

4. Upphandling 

5. Gröna finanser 

6. Hållbara evenemang 

De nämnder och bolag som har störst möjlighet att påverka inom respektive område har fått ett antal 
specifika mål. Övriga nämnder och bolag ska aktivt arbeta utifrån klimatstrategins intentioner genom 
att till exempel energieffektivisera fastigheter och verksamheter, minska mängden matsvinn och 
prioritera tjänsteresor med låga koldioxidutsläpp. 

5.1 Energianvändning  

5.1.1 Den årliga användningen av el och fjärrvärme inom kommunkoncernen ska minska. 

Ansvariga: Tekniska nämnden, Kommunstyrelsen/Programnämnd samhällsbyggnad, ÖBO, Futurum, 
Örebroporten, Västerporten, Gustavsvik 

Till år 2020 ska den årliga användningen av el och fjärrvärme inom kommunorganisationen minska med 
19 respektive 47 GWh jämfört med 2014 års nivå. Till 2030 ska den årliga användningen av el och 
fjärrvärme ha minskat med 39 respektive 83 GWh jämfört med 2014 års nivå. 

Samtliga energieffektiviseringar ska genomföras med hänsyn till verksamheternas ansvarsområden för 
att säkerställa en god arbetsmiljö och högkvalitativ välfärd. Detta gäller i synnerhet de verksamheter 
som levererar välfärd till medborgarna. 
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Målet är fördelat i form av åtaganden per nämnd och bolag enligt tabellen nedan. 

Åtaganden per  
nämnd/bolag 

Minskad användning  
av el (GWh) 

Minskad användning av 
fjärrvärme (GWh) 

 2014-2020 2014-2030 2014-2020 2014-2030 

Tekniska nämnden 4,4 (15 %) 11,6 (40 %) - - 

Kommunstyrelsen/PN sam6 3,9 (20 %) 7,8 (40 %) 0,5 (20 %) 0,9 (30 %) 

Örebrobostäder 5,0 (14 %) 8,0 (22 %) 40 (16 %) 70 (27 %) 

Futurum 2,8 (13 %) 4,2 (20 %) 4,2 (13 %) 6,4 (20 %) 

Örebroporten 2,7 (19 %) 5,8 (40 %) 1,1 (4 %) 4,1 (15 %) 

Västerporten 0,1 (10 %) 0,3 (25 %) 0,6 (10 %) 1,2 (20 %) 

Gustavsvik 0,3 (5 %) 1,4 (20 %) 0,3 (10 %) 0,6 (20 %) 

Totalt 19 GWh 39 GWh 47 GWh 83 GWh 

 
Förslag till åtgärder: 

 Kräva livscykelkalkyler vid nyinvesteringar som tar hänsyn till energiförbrukningen.  

 Ställ energikrav vid ny- och ombyggnation.  

 Mäta förbrukningen av verksamhetsel och debitera kostnaden till ansvarig för 
verksamheten. 

 Utreda förutsättningarna för att införa kallhyra som standard för kommunens 
fastigheter och lokaler.  

 Minska elanvändningen från IT-produkter genom att minimera standby-förbrukning.  

5.2 Resor och transporter 

5.2.1 Kommunens fordonspark ska enbart köras på förnybara bränslen alternativt el från förnybara 
energikällor eller kärnkraft. 

Ansvariga: Tekniska nämnden, bolagen 

Senast fram till år 2020 ska 75 procent av kommunens fordonspark drivas på förnybara bränslen 
alternativt el från förnybara energikällor eller kärnkraft. De resterade 25 procenten ska ställas om till 
senast 2025.  

                                                      
6 Målet avser hela kommunens bestånd, det vill säga alla de fastigheter som inte fanns med i tidigare klimatplan och som inte ägs av något av 
bolagen (som har egna mål).  



 

Klimatstrategi för Örebro kommun 15 

 

5.2.2 Kommunen ska ställa krav på bränslen med låga koldioxidutsläpp vid upphandling av 
entreprenader.7 

Ansvariga: Tekniska nämnden, Gymnasienämnden, Fritidsnämnden, Kommunstyrelsen, bolagen 

Örebro kommun ska skärpa kraven på förnybara bränslen i takt med att utvecklingen går framåt. Idag 
upphandlar kommunen redan diesel med upp till 30 procent hydrerade växtoljor, så kallade HVO. Det 
finns utrymme för att öka andelen HVO i dieseln ännu mer och ställa tydligare krav på förnybara bränslen 
vid upphandling av entreprenader.  

Det är viktigt att kommunen kommunicerar skärpta krav i upphandlingen i god tid så att berörda delar 
av marknaden kan anpassa sig. 

Förslag till åtgärder för nämnder och bolag att genomföra de närmaste åren: 

 Ersätta HVO30 med HVO1008 vid all bulk-upphandling av dieselolja i takt med att 
fordonstillverkarna godkänner den som drivmedel.  

 Ställa krav på bränslen med låg klimatbelastning, så som HVO9, biogas eller el, vid 
upphandling från kommersiella tankstationer. 

 Ställa krav på bränslen med låg klimatbelastning, så som HVO10, biogas eller el, 
vid upphandling av entreprenader. 

 Ställa krav på 100 procent biogas vid upphandling av fordonsgas.  

 Ställa krav på ursprungsmärkning av alla upphandlade drivmedel, även vid 
upphandling av entreprenader. 

5.2.3 Tjänsteresor och arbetsresor ska i första hand göras med tåg, i andra hand med buss och i sista 
hand med bil.  

Ansvariga: Kommunstyrelsen, Programnämnd samhällsbyggnad, Tekniska nämnden 

Klimatbelastningen från tjänsteresor kommer att minska påtagligt till följd av renare fordon och 
drivmedel. Med reviderade reseriktlinjer, bättre möjlighet till uppföljning, en medveten satsning på 
resfria möten och byte av transportmedel kan klimatbelastningen minska ytterligare. Tjänsteresor inom 
ramen för Örebro kommuns verksamheter och bolag ska i första hand ske med tåg, i andra hand med 
buss och i sista hand med bil. Vid valet av bil är drivmedel med låga koldioxidutsläpp att föredra.  

Förslag till åtgärder: 

 Revidera kommunens reseriktlinjer för samtliga verksamheter inklusive bolagen 
och ta fram en metod för uppföljning och mätning av klimatbelastningen från 
tjänsteresor och arbetsresor. 

 Utarbeta en modell för avgiftsbeläggning av parkeringar vid kommunala 
arbetsplatser inom avgiftsbelagda områden, där nettointäkterna återförs i form 
av åtgärder som stimulerar hållbart resande. 

                                                      
7 Undantag medges för verksamheter som kräver specifika tekniska lösningar och där inga förnybara alternativ finns.  
8 I de fall palmolja ingår i HVO100 ska den vara spårbar och komma från ekologiskt hållbara odlingar, se Matstrategi för Örebro kommun. 
9 Se ovan. 
10 Se ovan. 
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 Utvärdera klimatnyttan av genomförda förändringar av avgifter vid kommunala 
arbetsplatsparkeringar samt utvidga och justera nivåerna där behov finns. 

 Se över antalet och utformningen av cykelparkeringar runt kommunala 
arbetsplatser och utvärdera behovet av eventuella förändringar för att 
underlätta för anställda att cykla till jobbet. 

 Utred vilka möjligheter som finns att uppmuntra kommunens anställda att cykla 
till arbetet. 

5.3 Varor och tjänster  

Klimatbelastningen från de varor och tjänster som Örebro kommun köper in ska minska stadigt. 
Prioriterade sektorer är byggentreprenader och byggprodukter, anläggningsentreprenader och IT-
utrustning eftersom dessa bedöms ha störst potential att minska sina koldioxidutsläpp i 
produktionskedjan. Krav på låg klimatpåverkan ska även ställas vid upphandling av livsmedel. 

5.3.1 Örebro kommun ska upphandla livsmedel med låg klimatpåverkan.  

Ansvariga: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasienämnden, Vård- och omsorgsnämnd 
väster, Vård- och omsorgsnämnd öster, Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Stöd av 
Kommunstyrelsen. 

Global klimatpåverkan är ett av sex prioriterade ställningstaganden i Örebro kommuns matstrategi. 
Kommunen ska köpa livsmedel med låg klimatbelastning. Klimatbelastningen ska mätas utifrån ett 
helhetsperspektiv där hela produktionskedjan från jord till bord ingår. Det innebär till exempel att 
råvaror ska köpas in med säsongsvariation för att minska andelen som behöver transporteras långa 
sträcker eller odlas i växthus. Varor som kräver kyl- eller fryshantering kostar generellt sett mer energi 
under produktion och transport än de som kan transporteras i rumstemperatur.  

Koldioxidutsläppen ska inte bara mätas per kilogram livsmedel utan även per måltid. Det ger en mer 
rättvis bild av hur stor klimatpåverkan maten som serveras i de kommunala verksamheterna faktiskt 
har. 

Eftersom minskad klimatbelastning från kommunens inköp av livsmedel är en del av den samlade 
matstrategin med flera olika prioriteringar finns inget procentuellt mål för detta.   

5.3.2 Klimatbelastningen från Örebro kommuns inköp och nyttjande av produkter ska minska.  

Ansvariga: Samtliga nämnder och bolag 

Örebro kommun ska ha ett tydligt livscykelperspektiv på de föremål som används i verksamheterna för 
att minska deras miljö- och klimatpåverkan i produktionskedjan.  

Förslag på åtgärder: 

 Effektivare nyttjandet av befintliga produkter genom att till exempel samnyttja 
och funktionsupphandla.  

 Krav på låga koldioxidutsläpp i produktionskedjan vid upphandling och inköp.  
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 Återanvändning av produkter antingen inom kommunkoncernen eller genom att 
skänka dem till återbruk. 

 Varsam hantering för att förlänga livslängden. 

5.3.3 Klimatbelastningen från byggentreprenader och byggprodukter ska minska. 

Ansvariga: Kommunstyrelsen i samarbete med ÖBO, Örebroporten och Futurum 

Förslag till åtgärder: 

 Ge de kommunala bolagen tydliga ägardirektiv att prioritera byggmaterial med 
låg miljö- och klimatpåverkan, så som trä, där det är kostnadseffektivt och säkert.  

 Ta fram en strategi för hållbart byggande. 

5.3.4 Klimatbelastningen från inköp och drift av IT-produkter ska minska. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Örebro kommun äger ett stort antal IT-enheter så som datorer, läsplattor, skrivare och telefoner. 
Genom att i högre grad uppdatera och återanvända dem kan kommunen bidra till minskad 
miljöpåverkan både genom färre inköp och mindre avfall. Det går att förlänga livslängden på flera typer 
av produkter och se till att de nyttjas under hela sin livslängd.  

Istället för att varje verksamhet köper in, äger och underhåller sina egna IT-produkter ska detta ske 
centralt genom IT-enheten, som i sin tur ska tillhandahålla nödvändiga IT-produkter och tjänster till 
kommunens olika verksamheter. Det ökar incitamenten att återanvända begagnade produkter, vilket 
minskar både kostnaden och miljöpåfrestningen. IT-enhetens tjänster ska vara plattformsneutrala och 
verksamheternas behov ska styra utbudet av utrustning.  

Upphandlingen av IT-produkter ska kännetecknas av ett tydligt livscykel- och miljöperspektiv.  

Förslag till åtgärder: 

 Öka livslängden på de IT-produkter som används inom kommunen genom att i 
första hand reparera och återanvända dem. 

 Ge IT-avdelningen ansvar att tillhandahålla IT-produkter till kommunens 
verksamheter. 

 Upphandla IT-produkter med lång livslängd och så låg miljöpåverkan i 
produktionskedjan som möjligt. 

 Utreda förutsättningarna att lägga över en stor del av IT-driften på entreprenad. 

5.3.5 Klimatbelastningen från anläggningsentreprenader ska minska. 

Ansvariga: Tekniska nämnden med stöd av Kommunstyrelsen 

Örebro kommun behöver se över vilka möjligheter som finns att minska klimatpåverkan från 
anläggningsentreprenader, till exempel genom att välja miljöanpassad asfalt.  
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Förslag till åtgärder: 

 Beräkna nuvarande klimatbelastning från kommunen anläggningsentreprenader 
med syfte att kartlägga vilka åtgärder som behöver göras för att minska 
densamma.  

 Ställa tydliga krav på låg miljö- och klimatpåverkan vid upphandling av 
anläggningsentreprenader. 

5.3.6 Klimatbelastningen från avfall ska minska och materialåtervinningen ska öka. 

Ansvariga: Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden 

Örebro kommuns avfallsplan ska bidra till att minska avfallet och öka materialåtervinningen inom 
kommunens organisation. Vid nästkommande revidering ska beräkningar av effekterna på 
utsläppsnivåerna arbetas in i planen. 

5.4 Upphandling 

Ansvariga: Kommunstyrelsen i samverkan med berörda nämnder och bolag 

Upphandling är ett viktigt verktyg för att minska kommunens klimatpåverkan, i synnerhet inom områden 
som energianvändning, transporter och nybyggnationer. Örebro kommun ska ställa tydliga utsläppskrav 
på de varor och tjänster som upphandlas till verksamheterna och bolagen. Företag med en 
hållbarhetsstrategi ska premieras. 

Kraven ska inte bara se till produktionskedjan utan även ha ett livscykelperspektiv. Faktorer som 
förväntad livslängd, energieffektivitet och underhållsbehov påverkar den totala klimatbelastningen. Alla 
krav ska följas upp regelbundet för att säkerställa att leverantörerna efterlever dem.  

Förslag till åtgärder: 

 Ta fram en tydlig prioriteringsordning för olika upphandlingsområden efter 
matstrategins modell.  

 Ställa tydliga och relevanta utsläppskrav vid all upphandling och följa upp att de 
efterlevs.  

 Kommunicera förändringar i upphandlingsprocessen i god tid till berörda 
marknader. 

 Kräva livscykelkalkyler vid nyinvesteringar. 

 Utvärdera funktionsupphandling som en möjlig upphandlingsform. 

 Utveckla inköpsorganisationen och verktygen för kommunens system för e-
handel.11 

 Ställa tydliga miljö- och klimatkrav på alternativa utförare och utreda 
förutsättningarna för och konsekvenserna av att ställa samma krav på dem som 
på kommunens egna verksamheter. 

                                                      
11 Innebär att fler kommer att handla enligt avtal. 
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5.5 Gröna finanser  

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Kommunens kapitalförvaltning ska förvaltas med ambitionen att ha likvärdig klimatbelastning som 
resten av kommunens verksamheter.  

Förslag till åtgärder: 

 Ta fram en prioriteringsordning för placering av tillgångar efter matstrategins 
modell.  

 Emittera gröna obligationer via kommunens internbank med syfte att uppfylla 
klimatstrategins intentioner. 

5.6 Hållbara evenemang 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Örebro kommun ska ställa krav på att de arrangemang som anordnas eller sponsras med skattemedel 
ska ha så låg klimatbelastning som möjligt utifrån de egna förutsättningarna.  

Förslag till åtgärd: 

 Ta fram riktlinjer för hållbara event. 
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Klimatstrategins konsekvenser 

 
De globala konsekvenserna av ett kraftigt förändrat klimat är såväl ekologiska, ekonomiska som 
humanitära. Att ställa om till nya miljö- och klimatmässiga förutsättningar och reparera skadorna 
imorgon skulle innebära en mycket högre kostnad för samhället än att förebygga dem idag. Det finns 
starka ekonomiska argument för att genomföra klimatfrämjande åtgärder. Örebro kommun ska ligga i 
framkant, både i Sverige och globalt.  

Ekologisk hållbarhet 

En omställning av kommunen energiförbrukning till mindre och mer klimatvänlig el minskar 
koldioxidutsläppen från den europeiska kolkraften. Det bidrar till minskad klimatpåverkan, bättre 
luftkvalitet och minskad försurning. Samma effekter väntas av en omställning av fordonsparken till 
fossilfria bränslen.  

Genom att bygga i trä kan en del koldioxid i atmosfären bindas i byggnaderna under deras livslängd. Det 
ökar dessutom skogsråvarans värde, vilket kan öka incitamenten för skogsägare att expandera sin 
verksamhet och plantera ny skog.  

Ekonomisk hållbarhet 

Det är en utmaning att ta fram ambitiösa klimatstyrmedel utan att försämra näringslivets 
konkurrensförutsättningar eller begränsa medborgarnas vardag. Åtgärder inom kommunorganisationen 
måste ske med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning, utan att försämra välfärden.    

En kontinuerlig energieffektivisering av kommunens fastigheter och verksamheter minskar 
driftkostnaderna och ger mer utrymme till ökade satsningar inom skolan, vården och omsorgen. Genom 
att minska fossilberoendet inom framför allt transportsektorn bli samhället mer motståndskraftigt mot 
förändringar i tillgång och pris.  

Social hållbarhet 

Klimatförändringarna har stor påverkan på framför allt jordens fattiga befolkning som är särskilt utsatt 
för naturkatastrofer, svält och sjukdomar. Genom att ta ställning för minskade koldioxidutsläpp och 
genomföra ambitiösa klimatåtgärder kan Örebro kommun bli en förebild för övriga kommuner runt om 
i världen. Endast när alla länder, kommuner, företag och hushåll tar sitt ansvar för klimatet kan jordens 
uppvärmning stanna vid tvågradersmålet. 

Idag saknar ungefär en tredjedel av kommunens vuxna regelbunden tillgång till bil. En utveckling av 
kollektivtrafiken i och runt Örebro knyter ihop samhället och minskar utanförskapet genom att fler barn, 
ungdomar, pensionärer och ekonomiskt svaga grupper får tillgång till grundläggande samhällsservice. 

En renare miljö och bättre luftkvalitet inverkar dessutom positivt på medborgarnas hälsa.  
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Ekonomiska konsekvenser för kommunorganisationen 

Många av åtgärderna ska genomföras inom ramen för ordinarie verksamhet och leder på sikt till 
minskade kostnader, exempelvis energieffektiviseringar. De investeringar som behöver göras följer 
generellt bolagens egna investeringsplaner. Vissa ekonomiska prioriteringar kan behöva göras i framtida 
investeringsplaner och budgetar för att finansiera större satsningar.  De långsiktiga 
kostnadsminskningarna kan delvis kompensera för det kortsiktiga investeringsbehovet. 

En översyn av upphandlingsenhetens kompetens kan eventuellt leda till förändrade personalkostnader. 
Uppföljning av kraven förutsätts kunna ske inom ramen för ordinarie verksamhet. De ekonomiska 
konsekvenserna av att ställa högre krav eller begära in fler uppgifter i samband med upphandlingar 
behöver utredas mer.  

Merkostnaden för de etiska och miljömässiga prioriteringarna som återfinns i matstrategin 
kompenseras delvis genom minskat matsvinn, minskad mängd kött och färre inköp av märkta produkter. 

Omläggningen av kommunens kapitalförvaltning bedöms öka behovet av konsultinsatser och 
personalresurser. För att utöka samarbetet med företagen till angiven ambitionsnivå krävs ett tillskott 
av medel på i storleksordningen 600 000 kr till 1 miljon kr per år. För mer långsiktiga och 
kostnadsdrivande åtgärder förutsätts en grundlig utredning från bolag och nämnder som även 
innefattar en ekonomisk kalkyl.  


