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Vad ska vi göra?  

 Organisera strategiska hållbarhetsfrågor så att de får större genomslagskraft.  

 Öka samarbetet internt och extern inom hållbarhetsområdet.  

 Med jämna mellanrum upprätta klimatbokslut för kommunens verksamhet 

 Utveckla nyckeltal, genomföra och följa upp åtgärder.  

 Informera och utbilda samtliga nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag inom 

minskad klimatpåverkan och klimatanpassning.  

Vårt strategiska klimatarbete  
För att klara av klimatmålen, genom att minska verksamhetens och kommunen som 

geografiska areas utsläpp av växthusgaser och anpassa samhället till klimatförändringar, krävs 

ett strategiskt och verkningsfullt arbete med energi- och klimatfrågor.  

Samarbete 
Klimatproblemet har inga geografiska gränser. Ska vi klara av att nå klimatmålen behöver vi 

hitta nya och förstärka redan befintliga samarbetsformer både lokalt, regionalt och nationellt, 

för att inte uppfinna ”hjulet” på nytt. Klimatfrågan i sig är även så komplex att samarbete och 

partnerskap är en nödvändighet för att lyckas skapa ett hållbart samhälle. Detta gäller både 

internt i organisationen där samarbetet inom och över förvaltningsgränserna behöver 

utvecklas inom klimatområdet, men också med externa aktörer.  

Kunskap 
För ett framgångsrikt klimatarbete måste kunskapen och medvetenheten om minskad 

klimatpåverkan och klimatanpassning öka inom kommunens organisation. Om kunskapen är 

bristfällig finns heller ingen förståelse för att åtgärder måste vidtas.  

Kunskap och erfarenhet inom 

kommunens organisation är av stor vikt 

för att kunna söka utveckla och driva 

projekt inom hållbarhetsområdet, för att 

initiera åtgärder.  

Organisation  
Inom kommunens verksamhet finns alla 

områden inom ”livshjulet” representerade 

som har en påverkan på en hållbar 

utveckling. Den mat som konsumeras 

inom kommunens verksamhet, de 

bostäder och lokaler som kommunen 

bygger och förvaltar, all inköp och 

konsumtion, tjänsteresor, kommunen som 

arbetsgivare och den utbildning som 

kommunen bedriver, erbjuda en aktiv och 

innehållsrik fritid samt tillhandahålla 

träffpunkter där människor kan samlas för 

att dela på aktiviteter, intressen och inspireras till en hållbar livsstil.  

Organisationen, både den politiska och på tjänstemannanivå behöver också vara så ordnad att 

hållbarhetsfrågor i stort får ta plats och ges utrymme.  

 

 

 

 

Bild 1. Livshjulet illustrerar de byggstenar av vår tillvaro 

som har påverkan på en hållbar utveckling. Källa: Hållbara 

livsstilar – verktyg och strategier för kommuner. Illustration 

Louise Quistgaard 



 
 

3 
 

Så här arbetar vi med handlingsplanen 
Strategi och handlingsplan 
Det strategiska klimatarbetet är en förutsättning för att förverkliga åtgärderna inom områdena.  

Strategins fem prioriterade områden gäller för hela kommunorganisationen och åtgärderna 

finns i denna handlingsplan.  

Klimatarbetet kan ses som en cyklisk process där man 

hela tiden måste identifiera, prioritera, genomföra och 

följa upp åtgärder. Insatser prioriteras och åtgärder 

genomförs inom de områden som ger störst påverkan. 

Indikatorer tillsammans med årliga uppföljningar skapar 

ett överskådligt arbetssätt och möjliggör att följa 

utvecklingen inom klimatområdet.  

 

Handlingsplanens syfte 
Syftet med att upprätta och arbeta aktivt med en handlingsplan med åtgärder är att se till så att 

målen i strategin uppfylls.  

Syftet med en strategi för energi och klimat är 

att minska Nybro kommuns klimatpåverkan samt tydliggöra hur vi arbetar för att nå de 

nationella och regionala klimatmålen.  

att aktivt arbeta med att anpassa samhället till nuvarande och kommande klimatförändringar 

genom att minska sårbarheter och tillvarata möjligheter för att utveckla ett långsiktigt och 

robust samhälle.  

 

Ansvar & samordning 
Varje styrelse och nämnd i kommunorganisationen ansvarar för att sträva mot de uppsatta 

klimatmålen och att de prioriterade områdena i strategin omsätts i åtgärder. Åtgärderna i 

handlingsplanen har inte kostnadsberäknats, utan görs inom ramen för de årliga 

budgetprocesserna inom kommunens verksamheter och i bolagen. 

Energi- och klimatsamordnaren har i sin roll uppgiften att stötta organisationen i framtagandet 

av nya handlingsplaner där behov finns för respektive förvaltning och bolag och att samordna 

uppföljning och rapportering.  

 

Uppföljning & revidering 
Uppföljningen av åtgärderna samordnas av energi- och klimatsamordnaren och rapporteras till 

kommunstyrelsen årligen och vid behov. Varje styrelse och nämnd ansvarar för att 

rapportering och återkoppling på planerade åtgärder lämnas till samordningsfunktionen.  

Energi- och klimatstrategin revideras minst vart tredje år och handlingsplanen varje år.  
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Våra prioriterade områden 
 

Nybro kommuns vision ger en gemensam riktning i arbetet med att på ett långsiktigt hållbart 

sätt nå framtidens större Nybro.  

Hållbarhetsprogrammet, Hoppfullt och hållbart, som tar avstamp i 

FN:s mål för global utveckling visar vägen hur vi ska arbeta för att 

på ett långsiktigt hållbart sätt nå visionen om ett hållbart Nybro.  

Strategin för energi- och klimat, Klimatsmarta Nybro, är kopplat 

till hållbarhetsområdet Klimatsmarta samhällen.  

Strategin hanterar och utgår också från de långsiktiga nationella 

och regionala klimatmålen och har fem prioriterade områden: 

1. Minskad klimatpåverkan från livsmedel inom kommunens 

verksamhet 

2. Energieffektivisering och energiproduktion inom kommunens 

verksamhet 

3. Transporter inom kommunens verksamhet 

4. Arbete med klimatanpassning inom kommunens verksamhet 

5. Kommunorganisationens utåtriktade klimatarbete 

Till de fem områdena finns konkreta åtgärder för hur kommunen 

systematiskt ska nå klimatmålen, och återfinns i denna 

handlingsplan.  

De prioriterade områdena har tagits fram genom nulägesanalysför 

Nybro kommun, omvärldsbevakning samt dialoger med enskilda 

medarbetare och förvaltningar. Områdena har även stark koppling 

till den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län 2030. 
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Våra aktiviteter 
1 Minskad klimatpåverkan från livsmedel inom kommunens verksamhet 

Status Åtgärd Ansvarig Klar senast 

Påbörjad Kartlägga matsvinnet inom hela 

kommunens kostverksamhet genom 

olika mätmetoder. 

Samhällsbyggnadsnämnden/ 

Lärande- och kulturnämnden/ 

Omsorgsnämnden 

2020 

 Utifrån kartläggning av matsvinn, ta 

fram en handlingsplan inklusive 

åtgärder för att minska matsvinnet.  

Samhällsbyggnadsnämnden/ 

Lärande- och kulturnämnden/ 

Omsorgsnämnden 

2022 

Påbörjad Informera och undervisa eleverna 

genom olika projekt hur stor 

klimatpåverkan maten har samt hur 

man ska minska matsvinnet. 

Lärande- och kulturnämnden/ 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Löpande 

(minst en gång 

varje år) 

 Informera och undervisa 

kökspersonal om olika livsmedels 

klimatpåverkan, förebyggande av 

matsvinn samt vegetarisk 

matlagning.  

Samhällsbyggnadsnämnden/ 

Lärande- och kulturnämnden/ 

Omsorgsnämnden 

2022 

 Undersöka möjligheten att beräkna 

måltiders klimatpåverkan.  

Samhällsbyggnadsnämnden 2019 

 Vid upphandling av transporter för 

matportioner ska ett skallkrav vara 

att transporterna körs på 

förnyelsebara drivmedel.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

/Kommunstyrelsen 

Vid nästa 

upphandling 

 Framtagande av guide, eller 

liknande, över mat med låg 

klimatpåverkan samt närproducerad 

och/eller ekologisk för att användas 

vid beställning/inköp av mat vid 

kurser/utbildningar/representation.  

Samhällsbyggnadsnämnden 

/Kommunstyrelsen 

2020 

 Vid kurser/utbildningar/  

representation i kommunens regi där 

mat serveras ska mat med låg 

klimatpåverkan i första hand 

serveras. 

Samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser 

Löpande 

 Hela organisationen ska uppnå 

hållbarhetsmärkningen Kranmärkt. 

Dvs att kranvatten används i stället 

för flaskvatten på 

arbetsplatsen/utbildningar/lokala 

event mm.   

Samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser 

Löpande 
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2 Energieffektivisering och energiproduktion inom kommunens 
verksamhet 

Status Åtgärd Asvarig Klar senast 

 Byta ut äldre 

gatubelysningsarmaturer till LED-

armaturer. 

Samhällsbyggnadsnämnden 2025 

 Ta bort gatubelysning där det inte 

längre är relevant. 

Samhällsbyggnadsnämnden 2022 

 Inventera offentligt ägda 

byggnader avseende 

energieffektiviserande åtgärder 

med minskad energiförbrukning 

och miljöpåverkan samt ta fram 

förslag på åtgärder.  

Nybro bostad AB:s styrelse/ 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Löpande 

 Upprätta handlingsplaner för 

energieffektivisering av offentligt 

ägda byggnader som baseras på 

inventering samt förslagna 

åtgärder.   

Nybro bostad AB:s styrelse/ 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Vid behov 

 Följa de beslut som Region 

Kalmar tar i Handlingsprogram 

för Fossilbränslefri region 2030 

under  mål och delmål avsnitt 3. 

Effektiv energianvändning vad 

gäller Offentliga bostäder och 

lokaler.  

Samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser 

Löpande  

 Vid nybyggnation ska alla nya 

byggnader klassas som nära 

nollenergibyggnader. Hänsyn ska 

också tas till kommande 

klimatförändringar.  

Samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser.  

Löpande 

 Öka den interna kompetensen om 

solceller, samt inspirera och 

främja utbyggnaden av nya 

solcellsanläggningar hos företag 

och privatpersoner. 

Nybro Elnät AB:s styrelse / 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Löpande 

 Minska användningen av fossila 

primärbränslen, som exempelvis 

start- och stödolja i avfallspannan, 

samt att utreda alternativ till fossil 

olja i de oljepannor vi idag har i 

systemet 

Nybro Elnät AB:s styrelse 2020 
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3 Transporter inom kommunens verksamhet 
Status Åtgärd Ansvarig Klar senast 

 Framtagande av ny Rese- och 

mötespolicy.  

Kommunstyrelsen 

 

2019 

 Alla personbilar i Nybro 

kommunkoncern ska drivas av 

det miljövänligaste bränslet som 

går att få tag på och det bränsle 

som ger störst 

koldioxidbesparing per krona 

ska väljas i första hand. 

Samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser. 

2025 

 Köpa in fossilfritt bränsle för 

användning i arbetsmaskiner. 

Samhällsbyggnadsnämnden 2019 

Påbörjad Kommunen ska, så långt det är 

möjligt, arbeta för att 

biogasmack etableras i 

kommunen. 

Kommunstyrelsen/ 

Samhällsbyggnadsnämnden 

2020 

 Ta fram ett förslag på intern 

klimatkompenseringsmodell för 

tjänsteresor.   

Kommunstyrelsen  2020 

 Alla anställda som kör mycket i 

tjänsten ska vart 3:e år gå kurs i 

Eco- driving.  

Samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser. 

Löpande 

Påbörjad Kommunen ska, där det är 

relevant, sätta upp, drifta och 

underhålla publika laddstolpar 

för elbilar.  

Nybro Elnät AB:s styrelse Löpande 

 Kommunen ska verka för att fler 

privata företag sätter upp publika 

laddstolpar för elbilar.  

Kommunstyrelsen/ 

Samhällsbyggnadsnämnden/  

Nybro Elnät AB:s styrelse 

Löpande 

 Anordna cykelkampanj för 

anställda inom kommunen för att 

få fler att cykla till och från 

arbetet.  

Kommunstyrelsen/ 

Samhällsbyggnadsnämnden/   

Vart 3:e år 

 Utreda om kommunen kan 

erbjuda anställda miljöbil som 

personalbil och som under 

arbetstiden ingår i kommunens 

bilpool.   

Kommunstyrelsen 2021 
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4 Arbete med klimatanpassning inom kommunens verksamhet 

Status Åtgärd Ansvarig Klar senast 

 Integrera klimatanpassning i befintliga 

kommunala program, handlingsplaner 

och strategier (m f). T ex RSA, FÖP, 

ÖP, Kulturmiljöprogram. 

Samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser. 

Löpande 

 Säkerställ att skolgårdar har en sådan 

utformning att det ger tillräcklig skugga 

och svalka vid höga temperaturer. 

Lärande- och kulturnämnden Löpande 

 Upprätta en handlingsplan för 

värmebölja inom kommunens vård- och 

äldreomsorg. 

Individ- och 

familjenämnden/ Lärande- 

och kulturnämnden/ 

Omsorgsnämnden 

2020 

 Vid nybyggnation och renoveringar av 

kommunala lokaler tas hänsyn till ökat 

behov av anpassning till 

klimatförändringar. 

Samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser. 

Löpande 

 Implementera dagvattenstrategin i 

kommunens organisation (åtgärd nr 10 i 

VA-planen), under förutsättning att VA-

planen antas i kommunfullmäktige. 

Samhällsbyggnadsnämnden 2025 

 Skapa trögare system för att minska 

översvämningsrisken vid stora 

nederbördsmängder (åtgärd nr 12 i VA-

planen), under förutsättning att VA-

planen antas i kommunfullmäktige. 

Samhällsbyggnadsnämnden/  

Nybro Elnät AB:s styrelse 

Löpande 
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5 Kommunorganisationens utåtriktade klimatarbete 
Status Åtgärd Ansarig Klar senast 

 Utlysa ett miljö- och klimatpris 

till någon aktör verksam inom 

Nybro kommuns geografiska 

område som gynnar en god 

miljö och klimatneutral 

utveckling.  

Samhällsbyggnadsnämnden Årligen 

    

Påbörjad Genom aktiviteter (i sociala 

medier, studiecirklar, hemsidor 

mm) informera, utbilda och 

påverka kommuninvånarna till 

en mer hållbar livsstil.  

Samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser. 

Löpande 

 Vid nybyggnation, eller 

väsentliga renoveringar, av 

privata bostadshus och 

kommunens egna fastigheter 

och verksamhetslokaler, ges en 

rabatt på bygglovsavgiften med 

en faktor på 0,7 av normaltaxan 

om det monteras solceller som 

täcker minst 30% av elåtgången 

för byggnaden, och/eller om 

byggnaden uppförs som 

passivhus och uppfyller de 

kriterier som finns för dessa  

typer av byggnader. 

Bygglovsavgiften justeras 

samtidigt från 0,8 till 1,0. 

 

Miljö- och byggnämnden Löpande 

    

Påbörjad Genom kampanjer mm få fler 

fastighetsägare att ansluta sig 

till fjärrvärmenätet.  

Nybro Elnät AB:s styrelse Löpande 

Påbörjad Informera och utbilda invånarna 

genom olika kampanjer i vikten 

av att spara och hushålla med 

dricksvatten. 

Nybro Elnät AB:s styrelse Löpande 

 Tillsammans med företag, 

universitet och föreningar starta 

nätverk (eller använda redan 

befintliga) för att tillsammans 

uppnå kommunens klimatmål. 

Kommunstyrelsen/ 

Samhällsbyggnadsnämnden 

2030 

Påbörjad Vid tillsynsbesök hos små och 

medelstora företag ge 

rådgivning kring 

energieffektivisering. 

Samhällsbyggnadsnämnden 2019 
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 Cykelkampanj ”Nybro cyklar” 

tillsammans med kommunens 

företag. 

Kommunstyrelsen/ 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Vart tredje år 

Påbörjad Inom samhällsplaneringen 

samordna bebyggelse och 

transportinfrastruktur genom 

förtätning, stråk och andra 

åtgärder som främjar 

kollektivtrafik, gång och cykel.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden Löpande 

 

 


