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Inledning 
 

För att lindra framtida klimatförändringar är det allra viktigaste att minska och komma till 

rätta med utsläppen av växthusgaser. Men parallellt måste insatser även göras för att anpassa 

samhället till ett förändrat klimat.  

Ett systematiskt arbete gör att vi kan öka motståndskraften mot klimatförändringar och 

därmed minska utsläppen av växthusgaser, samtidigt som vi skapar ett hållbart och 

klimatsmart samhälle.  

För att nå klimatmålen behöver arbetet ske på flera olika nivåer i samhället. Kommunen är 

genom sina olika roller plattformen och motorn i detta arbete 

Lokalt har kommunen det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö, och har 

viktiga uppgifter i arbetet för att uppnå en hållbar utveckling och framtid. Kommunen är 

utifrån dess breda verksamhet och dess förebyggande och förvaltande uppdrag en viktig aktör 

i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och lindra framtida negativa 

klimatförändringar. 

Genom denna strategi antar Nybro kommun de nationella klimatmålen för växthusgasutsläpp 

och klimatanpassning som sina egna för att på det sättet bidra till att de nationella målen 

uppnås och ett långsiktigt hållbart samhälle.  
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Bakgrund 
År 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal, det så kallade Parisavtalet, som 

binder alla länder och som ska börja gälla senast år 2020. Avtalet innebär bland annat att den 

globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader, och att mänskligheten ska jobba 

för att den ska stanna vid 1,5 grader.  

Det innebär att alla världens länder måste agera kraftfullt i klimatfrågan. För Sveriges del så 

har Riksdagen antagit ett klimatpolitiskt ramverk som innehåller nya klimatmål, klimatlag och 

ett klimatpolitiskt råd.  

Sveriges klimatmål 
Sveriges klimatmål för minskad klimatpåverkan är att 

landet senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av 

växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå 

negativa utsläpp.  

För klimatanpassning är målet att utveckla ett långsiktigt 

hållbart och robust samhälle som aktivt möter 

klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta 

tillvara möjligheter. 

Kalmar läns klimatmål 
Genom Regionförbundets arbete inom NoOil har 

Kalmar län tagit fram egna klimatmål för minskad 

klimatpåverkan som innebär att länet år 2030 ska vara en 

fossilbränslefri region, effektivisera länets 

energianvändning samt bidra till ett växande näringsliv 

för hållbar utveckling.  

Nybro kommuns klimatmål 
Hoppfullt och hållbart, Hållbarhetsprogrammet för Nybro kommun, har de Globala 

Hållbarhetsmålen, Agenda 2030, som utgångspunkt. Programmet berör samtliga dimensioner 

av hållbarhet, vilket är ett brett begrepp. Klimatsmarta Nybro syftar till att fungera som en 

strategi för de delar av hållbarhetsprogrammet som berör minskad klimatpåverkan och 

klimatanpassning under hållbarhetsområdet Klimatsmart samhälle. Strategin syftar särskilt till 

att uppnå mål 7, 9, 11, 12 och 13 i Agenda 2030, samt nationella och regionala klimatmål.  

 

 

Bild 1. Hoppfullt och hållbart, 

Hållbarhetsprogram för Nybro kommun.  
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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, 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 2. 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 



 
 

6 
 

Så här arbetar vi med strategin  
Strategi och åtgärder 
Strategin har långsiktiga klimatmål och fem prioriterade områden som gäller för hela 

kommunorganisationen. Strategin kompletteras med åtgärder som finns i handlingsplanen. 

Det strategiska klimatarbetet är en förutsättning för att förverkliga åtgärderna inom områdena.  

Syftet med att upprätta och arbeta aktivt 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.  

Genom att ta fram indikatorer och genomföra 

årliga uppföljningar skapas ett överskådligt 

arbetssätt för att kunna följa utvecklingen inom 

klimatområdet. Insatser kan prioriteras och 

åtgärder genomföras inom de områden som ger 

störst påverkan.  

Klimatarbetet kan ses som en cyklisk process där 

man hela tiden måste identifiera, prioritera, 

genomföra och följa upp åtgärder. 

Ansvar 
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. 

Samordning 
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 
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.  

Revidering 
Energi- och klimatstrategin revideras minst vart tredje år och handlingsplanen varje år.  
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Konsekvenser av ej genomförd strategi 
Att medverka till att nå klimatmålet och genomföra de åtgärder som behövs för att överlämna 

ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta kommer att kosta. Men 

att inte ställa om verksamheten och samhället så att vi inte överförbrukar jordens resurser 

kostar mer. Studier i Sverige visar att 7 600 personer varje år dör en för tidig död på grund av 

luftföroreningar. Sammanlagt beräknas hälsoeffekter som hjärt- och kärlsjukdomar och 

andningsbesvär orsakade av luftföroreningar kosta samhället 42 miljarder kronor årligen.  

Att inte ta hänsyn till kommande klimatförändringar är också en dyr kostnad. När klimatet 

ändras ökar risken för bland annat översvämningar och skyfall. Översvämningar orsakar ca 3 

000 skador per år, enligt branschorganisationen Svensk Försäkring som övervakat skadorna 

sedan 2011. De flesta orsakas av plötsliga skyfall och kostnaderna ligger årligen på omkring 

300 miljoner kronor. 2014 drabbades flera orter av kraftiga störtregn och 

försäkringskostnaderna landade på cirka 900 miljoner kronor. Bara i Malmö kostade skyfallet 

600 miljoner, bland annat förstördes alla stadens färdtjänstbilar som stod på en låglänt 

parkering. 

Att systematiskt minska utsläppen, spara energi och förändra levnadsvanor spara pengar i 

slutänden. Att inte arbeta med klimatfrågan, att minska vår klimatpåverkan och anpassa oss 

till klimatförändringarna är inte ett alternativ. Ska mänskligheten och planeten överleva är det 

en nödvändighet att agera kraftfullt, så även i Nybro kommun.  
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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. Dessa återfinns i 

handlingsplanen. 

De prioriterade områdena har tagits fram genom nulägesanalys 

för 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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1. Minskad klimatpåverkan från livsmedel inom kommunens 
verksamhet 
Vi behöver förändra våra måltider för att klara oss med den enda planet vi har. Att äta inom 

ramen för planetens gränser är ett måste för en hållbar framtid.  

Importerad mat står för 70% av klimatpåverkan. Det är stor skillnad i klimatpåverkan mellan 

hur och var exempelvis kött, mjölk eller tomater har producerats.  

När det gäller kött är utsläppen från kött producerat 

inom EU cirka 60% lägre än det globala medelvärdet 

och det svenska köttet är ännu bättre med hela 25% 

lägre växthusgasutsläpp än EU:s medelvärde1. 

Att välja svensk mat är klimatsmart eftersom vi har 

goda naturliga förutsättningar, gott om färskvatten, 

egen foderproduktion och fina betesmarker som gör 

att vi kan producera mat med låg miljö- och 

klimatpåverkan. Kommunens inriktning är att välja 

livsmedel som är bra för miljön, hälsan och ur 

djurskyddshänsyn. 

Inom livsmedelansanvändningen förekommer också 

stora mängder matsvinn. Enligt Naturvårdsverkets 

beräkningar motsvarar matsvinnet produktionen av utsläpp på ca två miljoner ton koldioxid   

d v s cirka tre procent av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. 

Exempel på pågående insatser för att minska klimatpåverkan 
Nybro kommun  

 försöker i så stor utsträckning som det går att använda livsmedel som är närproducerat 

och/eller ekologiskt.  

 serverar en vegetarisk måltid en gång i veckan inom förskola och grundskola och på 

gymnasiet ges alltid ett vegetariskt alternativ.  

 är med i projektet ”Släng inte maten”, där man väger matsvinnet från den kastade maten 

vid måltiderna på alla skolor i kommunen. 

                                                           
1 https://www.lrf.se/politikochpaverkan/marknad-och-mervarden/jag-bryr-mig/maten-och-klimatet/ 

Faktaruta 

Klimatpåverkan från måltider: 

En svensk måltid ger en 

klimatpåverkan på ca cirka 2 kg 

Co2e (koldioxidekvivalenter). 

För att nå Parisavtalets mål med 1,5 

graders uppvärmning får en måltid 

endast ge i snitt 0,5 kg CO2e. 

Under 2016 slängdes nästan 1,3 

miljoner ton matavfall i Sverige.  

Vad ska vi göra?  

 Minst 70 % ska utgöras av närodlade och ekologiska livsmedel. 

 Vid upphandling av livsmedel, öka andelen närproducerade livsmedel inom en 

radie av 15 mil. 

 Informera och utbilda elever om matens klimatpåverkan. 

 Utöka möjligheten till vegetarisk kost inom alla verksamheter i kommunen.  

 Informera och utbilda personal inom matorganisationen om matens 

klimatpåverkan, förebyggande av matsvinn samt vegetarisk matlagning.   

 Minska matsvinnet. 
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2. Energieffektivisering och energiproduktion inom kommunens 
verksamhet 
En effektivare energianvändning är en förutsättning för att skapa ett hållbart energisystem. 

Det finns många sätt att minska energianvändningen och flera tekniker som ger samma nytta 

men använder mindre el, värme eller bränsle. Minskad energianvändning innebär att det 

behöver tillföras mindre energi vilket kan ge lägre 

utsläpp av bland annat koldioxid och partiklar. 

Enligt EU:s energieffektiviseringsdirektiv ska 

energianvändningen i byggnader minska. I EU:s 

direktiv om byggnaders energiprestanda ska alla nya 

byggnader dessutom senast 31 december 2020 vara så 

kallade nära nollenergibyggnader. EU-länderna ska 

också vidta åtgärder för att stimulera till renovering 

enligt denna näranollstandard2. Men redan från 2019 

ska att alla nya byggnader som uppförs och som ägs 

och används av offentliga myndigheter vara nära 

nollenergibyggnader3. 

Med hänseende till nya direktiv och lagar gäller det 

för kommunorganisationen att se över och öka takten för energieffektivisering i befintliga 

lokaler, bygga energieffektiva byggnader med låg klimatpåverkan och anpassade till 

klimatförändringar, men också öka andelen energi som produceras av förnybar energi. Här 

gäller det att inte bara sätta upp solceller på nyproduktion utan se över var det kan vara 

lämpligt att även installera solceller på befintliga fastigheter.  

Nybro Energi levererar infrastruktur- och energilösningar till stora delar av kommunen inom 

elnät, elhandel, vatten & avlopp, fjärrvärme och fibernät. Gemensamt för produktion av 

fjärrvärme är ökad möjlighet till effektiv rening och produktion av el. Sedan länge är det känt 

vilken positiv påverkan på utsläpp det har att minska andelen små trä- och oljeeldade pannor 

och istället centralisera produktionen av värme. Detta påverkar klimatet globalt såväl som 

närmiljön. Dock finns ytterligare potential inom kommunens geografiska area att fler 

fastigheter ansluter sig till fjärrvärmenätet.  

Exempel på pågående insatser för att minska klimatpåverkan 

 Nybro kommun installerar solceller på alla nybyggda fastigheter.  

                                                           
2 http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/byggnader/ 
3 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/12/regeringen-beslutar-om-krav-pa-nara-noll-
energibyggnader/ 

Vad ska vi göra?  

 Minska energianvändningen i byggnader och verksamheter.  

 Använda material med låg klimatpåverkan vid nybyggnation.  

 Öka andelen förnybar energiproduktion.   

 Följa beslutade delmål i Region Kalmars Handlingsprogram för 

Fossilbränslefri region 2030.  

Faktaruta 

Klimatpåverkan från bygg och 

fastighetssektorn:  

2015 släppte bygg- och 

fastighetssektorn ut 11,1 miljoner 

ton koldioxidekvivalenter.  

Det motsvarar ca 18 % av Sveriges 

totala inhemska utsläpp.  

En solcellsanläggning på 1 kilowatt 

producerar i Sverige ca 950 

kilowattimmar.  
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3. Transporter i kommunens verksamhet 
En av de största utmaningarna för miljöarbetet, i Sverige såväl som internationellt, är att 

minska transporternas negativa påverkan på klimatet och miljön. Det svenska 

transportsystemet är i dagsläget starkt beroende av fossila bränslen och inrikes transporter 

svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser4. För en 

fossilbränslefri fordonsflotta behövs enligt Trafikverket både energieffektivare fordon, 

förnybara drivmedel och minskad vägtrafik.  

Kommunens verksamhet släppte 2017 ut 678 270 kg 

CO2e (Koldioxidekvivalenter) baserat på 

drivmedelsinköpen och milersättningen för privat bil i 

tjänsten. Det är en minskning med endast 7,8 % sedan 

1990. Minskningen antas inte bero på färre körda mil 

utan endast på energieffektivare bilar och större 

inblandning av fossilfritt bränsle.  

Under 2016 gjordes en översyn av kommunens 

fordon. Där konstaterades att kommunkoncernens 

fordonsflotta är väldigt varierad när det gäller ålder, 

skick och fordonsslag. Variationerna i ålder och skick 

på fordonen vittnar om att någon uttalad systematik 

inte funnits beträffande fordonen.  

För att kommunkoncernen ska minska klimatpåverkan 

från transporterna behövs kraftfulla åtgärder inom 

fordonsflottan, infrastruktur för tankning av miljöbilar men också ett ändrat resebeteende.  

 

Exempel på pågående insatser för att minska klimatpåverkan 
Nybro kommun 

 antog 2017 en ny policy för tjänstefordon. Enligt policyn ska kommunen minimera sin 

påverkan från de egna transporterna genom tre strategier: Anpassa våra körsätt och 

därigenom undvika onödig energianvändning i fordon, använda alternativ till fossila 

bränslen och använda ny energibesparande teknik. 

  

 

                                                           
4 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/ 

Vad ska vi göra?  

 Minska utsläppen av koldioxid från kommunens transporter.  

 Verka för att förbättra infrastrukturen för förnyelsebara drivmedel.  

 Uppmuntra anställda inom kommunens organisation att cykla, promenera eller åka 

kollektivt till arbetsplatsen.  

Faktaruta 

Utsläpp av koldioxid (CO2) från 

kommunens tjänsteresor och 

arbetsmaskiner 2017: 

Bilresor och arbetsmaskiner: 678 

270 kg CO2 

Flygresor: 17 781 kg CO2 

Tågresor: 0,36 kg CO2 

De totala utsläppen motsvarar ca 

280 resor tur och retur till Thailand.   
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4. Arbete med klimatanpassning inom kommunens verksamhet 
I takt med att klimatförändringarna blir allt mer påtagliga står samhället inför stora 

utmaningar att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Samhället, så som det ser ut i dag, är 

byggt efter det klimat som har varit. Men med ändrade nederbördsmönster och högre 

temperaturer påverkas de flesta områden i samhället och därför behöver vi tänka om och 

tänka nytt när samhället utvecklas.  

Kommunen ansvarar för en mängd funktioner och service 

som berörs av förändringarna.  

Klimatanpassning kan handla om att integrera 

anpassningsåtgärder i befintliga övergripande 

styrdokument. Men också direkta åtgärder som att minska 

risken för översvämningar vid skyfall, säkra tillgången 

dricksvatten vid torka och öka beredskapen för höga 

temperaturer inom vård, omsorg och skola.  

Klimatförändringens effekter är gränsöverskridande och 

det är därför nödvändigt med förvaltningsövergripande 

samarbete där klimatanpassning integreras i arbetet och i 

ordinarie processer och planer. Inom kommunen pågår ett 

ständigt arbete med att aktualisera och uppdatera befintliga 

planer och strategier. Här är det av stor vikt att arbetet med 

klimatanpassning lyfts in och blir en naturlig del av arbetet. Till exempel kan det vara arbetet 

med kommunens Risk- och sårbarhetsanalys (RSA), Vatten- och avloppsplan (VA- plan), 

Fördjupade översiktsplaner, Kulturmiljöprogram samt Översiktsplanen för Nybro kommun.  

Dock är det av stor vikt att arbetet med klimatanpassning inte stannar upp och blir vilande 

mellan framtagande av program och handlingsplaner. Det är ett ständigt pågående arbete där 

organisationen hela tiden måste ta i beaktande klimatriskerna inom organisationens 

verksamheter och investeringar.  

 

Faktaruta 

Förväntade klimatförändringar i 

Kalmar län till år 2100: 

Ökad medeltemperatur med 3-5 

grader.  

Ca 20 % ökad risk för skyfall.  

Ökning till upp mot 20 dagar i följd 

med dygnsmedeltemperaturer på 

över 20°C. 

Vegetationsperioden ökar med 2-3,5 

månader.  

 

Vad ska vi göra?  

 Integrera klimatanpassning i befintliga planer, program och strategier.  

 Ta hänsyn till ökat behov av anpassning till klimatförändringar vid större renoveringar 

och nybyggnation av kommunala fastigheter.  

 Anpassa utemiljöer (t ex skolgårdar) för perioder med höga temperaturer.  

 Upprätta handlingsplaner för höga temperaturer och värmebölja.  

 Implementera dagvattenstrategin i kommunens organisation (åtgärd nr 10 i VA-planen) 

 Skapa trögare system för att minska översvämningsrisken vid stora nederbördsmängder 

(åtgärd nr 12 i VA-planen) 
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5. Kommunorganisationens utåtriktade klimatarbete 
Genom närheten till kommuninvånarna och möjligheten till samverkan som finns med lokala 

aktörer, så som företag, universitet och civilsamhälle är kommunen en central aktör i 

omställningen till ett mer hållbart samhälle. Att ställa om hela samhället tar tid och här gäller 

det för kommunen att vara uthållig, våga fatta beslut och utmana de normer som finns.  

För att minska kommuninvånarnas klimatpåverkan 

kan kommunen anordna olika livsstilsprojekt och 

kampanjer av olika slag som inspirerar och ger tips för 

att leva mer hållbart inom olika områden som t.ex. 

konsumtion, fritid, energi, transporter och mat.  

I den strategiska planeringen av bebyggelse, 

infrastruktur, energiförsörjning, grönstruktur med 

mera kan kommunen möjliggöra för invånarna att leva 

mer hållbart i ett bredare perspektiv. Den fysiska 

planeringen kan handla om att planera för att 

invånarna har god tillgång till kollektivtrafik samt en 

god funktionsblandning, det vill säga korta avstånd till 

skola, sjukvård och barnomsorg, men även andra 

funktioner som handel, nöje, grönytor och 

fritidsaktiviteter. 

Som komplement till infrastrukturen kan en mängd 

servicetjänster erbjudas, till exempel cykelpooler samt att också erbjuda förutsättningar för en 

aktiv och innehållsrik fritid som samtidigt är hållbar. Till exempel aktiviteter som bygger på 

upplevelser och rörelse snarare än konsumtion. 

Det är inte bara kommuninvånarna som behöver minska sin klimatpåverkan. Även företagen 

verksamma inom kommunens gränser måste ställa om till en mer hållbar verksamhet. Genom 

att samarbeta stärker vi klimatarbetet och tillsammans kan vi inspirera och hitta klimatsmarta 

lösningar för en hållbar framtid.  

Exempel på pågående insatser för att minska klimatpåverkan 
Nybro kommun 

 erbjuder information och rådgivning till invånarna om åtgärder som hushållen själva kan 

vidta inom minskad energianvändning.  

 

Vad ska vi göra?  

 Inspirera, informera och utbilda invånare, organisationer och företag till ett mer hållbart 

levnadssätt.  

 Samordna bebyggelse och transportinfrastruktur genom förtätning, stråk och andra 

åtgärder som främjar kollektivtrafik, gång och cykel. 

 

Faktaruta 

Konsumtionens klimatpåverkan: 

I Sverige släpper varje person, av 

det man konsumerar, i genomsnitt ut 

ca 11 ton koldioxid per år.  

Ett riktmärke för en hållbar 

utveckling är att utsläppen inte får 

överstiga 1-2 ton koldioxid per 

person och år. 

De största utsläppsminskningarna 

som man som privatperson kan 

uppnå är färre internationella 

flygresor, minska köttkonsumtionen 

samt använda sig av mer hållbara 

fordonstransporter.  
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Vi och vår omvärld 
Den globala uppvärmningen är ett faktum och sambandet mellan är starkt kopplat till 

människans aktiviteter. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka och kommer att orsaka 

ytterligare uppvärmning och klimatförändringar, om de inte hejdas. Mätningar visar att under 

de senaste 1 400 åren har norra halvklotet sannolikt haft den varmaste perioden under de 

senaste 30 åren5.  

Här står mänskligheten för en stor utmaning att minska sina utsläpp av växthusgaser för att 

minimera konsekvenserna av klimatförändringarna. Men även om utsläppen minskar så 

kommer vissa klimatförändringar ändå att ske, då det redan finns så mycket växthusgaser i 

atmosfären. Därför är det av största vikt att även arbeta parallellt med att stärka samhällets 

förmåga att stå emot de förändringar som klimatet medför.  

 

Klimatförändringar i Kalmar län 
Hur och i vilken omfattning klimatförändringarna kommer påverka Sverige och Kalmar län 

beror på i vilken omfattning utsläppen av växthusgaser ökar eller minskar.  

Under 2015 tog SMHI fram beräkningar på hur klimatet kommer utvecklas för Kalmar län 

fram till år 21006. Det finns flera möjliga utvecklingar och vilken av dem som slår in beror på 

människans förmåga att begränsa utsläppen. Resultaten baserades på nya möjliga 

utvecklingsvägar, så kallade RCP-scenarier (Representative Concentration Pathways). RCP-

scenarierna beskriver resultatet av utsläppen, den så kallade strålningsbalansen i atmosfären. 

SMHI har använt sig av två olika RCP:er vid beräkningarna av det framtida klimatet för 

Kalmar län, RCP4.5 som bygger på begränsade utsläpp, och RCP8.5 med höga utsläpp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
5 FN:s klimatpanel Klimatförändring 2013. Den naturvetenskapliga grunden. Sammanfattning för beslutsfattare. 
Rapport 6592, december 2013. Naturvårdsverket. 
6 Framtidsklimat i Kalmar län – enligt RCP-scenarier. SMHI Klimatologi nr 26, 2015. 

Diagram 1. Årsmedeltemperatur för Kalmar län enligt RCP 4,5 och 

RCP 8,5. Källa: Framtidsklimat i Kalmar län.  
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Uppvärmningen för Kalmar län mot slutet 

av seklet beräknas bli knappt 3 grader 

enligt RCP4.5 och ca 5 grader enligt 

RCP8.5. Störst uppvärmning sker 

vintertid med uppemot 6 grader enligt 

RCP8.5. 

Temperaturökningen leder till lindrigare 

snö- och isförhållanden vilket i sin tur 

förstärker temperaturökningen. 

Uppvärmningen gör även att 

vegetationsperioden förlängs. 

Vegetationsperioden ökar med 2-3,5 

månader och antalet varma dagar blir 

fler. RCP8.5 visar ett årsmedelvärde på 

20 dagar i följd med 

dygnsmedeltemperaturer på över 

20°C i slutet av seklet.  

Resultat från klimatberäkningar 

pekar på att skyfallen i Sverige blir 

allt vanligare i ett varmare klimat. Vi 

kan förvänta oss att skyfallen 

kommer att inträffa oftare och att 

intensiteten kommer att öka. 

Som alltid finns det stora lokala och 

regionala skillnader i hur frekvensen 

av tillfällen med kraftig nederbörd 

förändras i vårt avlånga land.  

I Kalmar län beräknas risken för skyfall öka med ca 20% till slutet av seklet för RCP, 8,5 

(fortsatt höga utsläpp av växthusgaser) medan RCP 4,5 ger en något lägre risk, se bild 4.  

 

Hur påverkar klimatförändringarna oss? 
Klimatförändringarna kommer bland annat innebära en ökad risk för värmeböljor. Generellt 

sett är värmeböljor inte vanligt förekommande i Sverige och Kalmar län, vilket gjort att det 

svenska samhället och befolkningen i allmänhet är bättre rustade för och anpassade till kyla 

än extrem värme.  

Värmens negativa effekter på hälsan omfattar ett brett spektra från relativt milda symtom 

såsom uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, till mer allvarliga symtom såsom värmeslag, 

hjärtinfarkt och dödsfall.  

Utomhustemperaturen påverkar också temperaturen inomhus. Hur hög innertemperaturen blir 

beror på en rad faktorer så som väderstreck, solinstrålning från fönster, byggmaterial, 

ventilation etc.  

Bild 3. Observerad och beräknad sammanhängande period med 

dygnsmedeltemperatur över 20 °C, enligt RCP8,5. Källa: 

Framtidsklimat i Kalmar län. 

Bild 4. Index på risken för skyfall över Kalmar län. Observerade 

skyfall mellan år 1961-1990, samt beräknad ökning mellan år 2069-

2098. Källa: Framtidsklimat i Kalmar län.  
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Tillfällen med kraftig nederbörd har alltid haft och kommer även i framtiden att ha en stor 

inverkan på vårt samhälle. Översvämmade gator och vägar, kollapsande tak, översvämmade 

källare och förstörda skördar är några av de negativa konsekvenser som kraftig nederbörd kan 

resultera i. Samhällsviktig verksamhet kan slås ut och i värsta fall innebära en risk på liv och 

död.  

 

Hur kan vi anpassa samhället till klimatförändringarna? 
Ett sätt att säkerställa att bland annat äldreomsorgen arbetar systematiskt med att hantera 

hälsorisker av värmeböljor är att upprätta handlingsplaner.  

En handlingsplan för värmeböljor bör innehålla åtgärder som stärker förmågan att minska 

negativa hälsoeffekter och som stärker befolkningens motståndskraft, samt ha dokumenterade 

rutiner för att arbeta förebyggande, förberedande, hanterande, återställande och lärande. 

Vid nybyggnation och renoveringar av 

lokaler och byggnader är det av stor vikt att 

hänsyn även tas till hur innemiljön påverkas 

av t ex höga temperaturer ute, men också att 

byggnader bättre kan stå emot skyfall.  

Genom att värna befintlig grönstruktur samt 

utveckla nya ytor kan ökad fördröjning av 

infiltration uppnås. I den 

kommunövergripande planeringen kan 

möjligheter för multifunktionella ytor 

planeras, d.v.s. ytor som temporärt kan 

fungera som översvämningsytor men som 

annars har en annan funktion, som t ex 

parker och fotbollsplaner. Öppna dagvatten- 

och grönstrukturlösningar ger ofta ett 

mervärde i tätortsnära miljöer och bidrar till 

kunskap, lärande och attraktion i 

stadsutvecklingen.  

Ekosystemtjänsterna, d.v.s. de tjänster som vi människor får gratis från naturen, är oftast 

överlägset tekniska lösningar. Naturen ger oss människor också stora hälsofördelar med ökat 

välbefinnande, minskad stress och förbättrad effekt av fysisk träning. Att planera städer där 

grönstrukturer får vara en del av lösningen kan bidra till att de växer mer hållbart och är bättre 

rustade för klimatförändringar samt blir attraktiva boendemiljöer för oss människor. 

 

Bild 5. Schematisk bild av ekosystemtjänster i urban 

miljö. Illustration: Boverket/Naturvårdsverket.  

Läs mer om klimatförändringar och klimatanpassning här: 

 Framtidsklimat i Kalmar län 

 Regional handlingsplan för klimatanpassning i Kalmar län 

 Nationell strategi för klimatanpassning 

 Klimatanpassningsportalen 

 

https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.95715!/Menu/general/extGroup/attachmentColHold/mainCol1/file/Framtidsklimat_i_Kalmar_l%C3%A4n_Klimatologi_nr_26.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c844027bcaf/1527498403137/Regional%20klimatanpassningsplan%20for%20Kalmar%20lan%20(2).pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop.-201718163/
http://klimatanpassning.se/
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Växthusgasutsläpp från Nybro kommun som geografiskt område 
Sveriges klimatpåverkande utsläpp minskade med 1,4 procent under 2017, visar siffror från 

Naturvårdsverket7. Men utvecklingen går för långsamt för att vi ska kunna nå det nationella 

klimatmålet. För att nå målet om nettoutsläpp år 2045 behövs en minskningstakt om i snitt 5-8 

% per år uppnås. För att öka takten krävs att alla i Sverige tar ett gemensamt ansvar för att 

snabbt minska utsläppen.  

 

Växthusgasutsläpp från olika sektorer inom Nybro kommun 
Precis som i Sverige som helhet står transporterna inom Nybro kommuns geografiska area för 

merparten av de fossila bränslena som används.  

Industrin i Nybro kommun kännetecknas främst av företag inom design-, trä- och 

pappersindustrin. Industrisektorns växthusgasutsläpp ser ut att ha minskat betydligt sedan år 

2000, se diagram 3. Dock finns det en hög osäkerhet i siffrorna då stor del av uppgifterna 

vissa år var sekretessbelagda i statistiken från SCB.  

 

 
Växthusgasutsläpp per invånare 
I Sverige släpper varje person, av det man konsumerar, i genomsnitt ut ca 11 ton koldioxid 

per år, se diagram 3. De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen baseras på den 

konsumtion av varor och tjänster som varje person gör, oavsett om utsläppen sker i Sverige 

eller i något annat land8. För att nå det politisk uppsatta klimatmålet med 1,5 graders 

uppvärmning, Parisavtalet, måste alla hjälpas åt att minska sina växthusgasutsläpp. Ett 

riktmärke för en hållbar utveckling är att utsläppen inte får överstiga 1-2 ton koldioxid per 

person och år. Detta ställer höga krav på att vi måste förändra vårt konsumtionsmönster. De 

                                                           
7 https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Utslappen-av-vaxthusgaser-minskar---
men-for-langsamt/ 
8 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Klimat-vaxthusgasutslapp-fran-svensk-
konsumtion-per-person/ 
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Diagram 2. Totala växthusgasutsläppen fördelat per sektor, i ton koldioxidekvivalenter, från Nybro 

kommun som geografisk area mellan åren 1990- 2015. Data från RUS.  
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största utsläppsminskningarna som man som privatperson kan uppnå är färre internationella 

flygresor, minska köttkonsumtionen samt använda sig av mer hållbara fordonstransporter. 

 

Diagram 3. Totala växthusgasutsläppen fördelat per sektor, i ton koldioxidekvivalenter, från Nybro kommun som 

geografisk area mellan åren 1990- 2015. Data från RUS.  

 


