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Inledning
Kommunerna i Sverige och i resten av världen har en viktig roll i
omställningen till en mer hållbar värld, däribland Åtvidabergs kommun.
Effekterna av klimatförändringarna har vi hittills varit relativt
förskonade från i kommunen, dock har effekterna av ett varmare klimat
börjat synas på andra delar i världen i form av kraftiga skyfall, torka
och andra väderfenomen som blir allt mer extrema. Agerar vi inte nu
kommer denna typ av extraordinära händelser bli allt mer vanligt
förekommande och vi kommer att påverkas direkt eller indirekt oavsett
var vi bor på jorden.
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje
kommun i Sverige ha en planering för hur energi används inom
kommunens gränser. Detta för att kommunen ska ha en resurseffektiv
energianvändning samtidigt som energitillförseln säkerställs. Den här
energi- och klimatstrategin (Eks) fokuserar främst på kommunens
interna processer där det finns egen direkt rådighet över mål och
åtgärder. Det finns dock delar i strategin som även berör kommunens
invånare, företag och andra organisationer, vilket är viktigt för att uppnå
en hållbar energianvändning i hela kommunen.
Energi- och klimatstrategin ersätter tidigare energiplan som antogs
2012-01-25 för Åtvidabergs kommun. Denna energi- och klimatstrategi
beslutas av kommunfullmäktige och är giltig mellan år 2017 till 2020,
med en förlängning på ett år.
2020-09-30 beslutade kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden
av dokumentet i sin helhet till och med 2021. Bakgrunden till beslutet
var att både energi- och klimatstrategi och kommunens
hållbarhetsprogram gällde till och med år 2020. Framtagandet av en ny
energi- och klimatstrategi föreslogs att ske efter revidering av
Hållbarhetsprogrammet för att kunna gå i linje med det nya
programmet.
Så har vi arbetat
I början av år 2016 påbörjades arbetet med att ta fram en ny energi- och
klimatstrategi för Åtvidabergs kommun vilket har letts av kommunens
energistrateg. Arbetet har utförts i samarbete med kommunens chef för
miljökontoret samt miljöstrateg som parallellt har tagit fram ett nytt
hållbarhetsprogram för kommunen. Under arbetet att ta fram denna
energi- och klimatstrategi samt hållbarhetsprogrammet har totalt 19
workshops utförts för runt 300 av kommunens anställda. Syftet var att
få en bättre bild av kommunens egna verksamheter samt höra vilka mål
och åtgärder de anställda i kommunen anser är viktigt att arbeta med i
den nya energi- och klimatstrategin och i hållbarhetsprogrammet.
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Varför en energi- och klimatstrategi?
Att ha en energi- och klimatstrategi och att kontinuerligt arbeta efter
den är ett sätt att visa och strukturera upp det energi- och klimatarbete
som redan görs i kommunen. Strategin är också ett viktigt verktyg för
politiker och tjänstemän som hanterar frågorna dagligen då det tydligt
anger med vad och i vilken riktning kommunen ska jobba åt för att bli
mer hållbar i framtiden. Denna strategi vänder sig inte bara till de som
berörs av energi- och klimatfrågor inom kommunorganisationen utan
även invånare, organisationer och näringsliv inom kommunens
geografiska yta. Genom att upprätta en energi- och klimatstrategi som
tydligt följer de regionala, nationella och internationella
energi-, klimat-, miljö- och folkhälsomål som finns så visar således
Åtvidabergs kommun att vi arbetar för att ta vårt ansvar och visar
framåtanda.
En del i det hela
Energi och klimatstrategin är precis som många andra av kommunens
strategier, planer och policys en del i det övergripande
hållbarhetsarbetet (se bild 1). I kommunens hållbarhetsprogram finns
det fem hållbarhetsfaktorer med underliggande mål för respektive
område. För varje hållbarhetsfaktor finns det dokument med detaljerade
mål och åtgärder för att uppfylla de underliggande målen i
hållbarhetsfaktorerna (se bild 2). Energi- och klimatstrategin är det enda
dokumentet i dagsläget som är kopplad till hållbarhetsfaktorn ”En
energieffektiv och fossilfri kommun” där de övergripande målen från
denna strategi är införda. Strategin stämmer väl överens med
kommunens övergripande vision och ledord ”framåtanda”. För att
arbeta med energi- och klimatfrågor på ett bra och effektivt sätt i
kommunen krävs framåtanda genom att visa mod, långsiktighet och att
ha en helhetssyn.

Bild 1. Exempel på program, planer och strategier som kan rymmas inom
hållbarhetsprogrammet samt kommunens övergripande vision.
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Strategins uppbyggnad
Samtliga övergripande och detaljerade
Hållbarhetsfaktor - HP
mål är kopplade till specifika åtgärder
som bidrar till att uppfylla dem.
Åtgärderna ska vara tydligt specificerade
Övergripande mål - HP/EKS
när det gäller vem som ska utföra
åtgärden samt när de ska följas upp.
Detaljerade mål -EKS
Energi- och klimatstrategin är som
tidigare nämnt en del av Åtvidabergs
kommuns hållbarhetsarbete och ska
Åtgärder - EKS
följas upp årligen i samband med att
hållbarhetsprogrammet följs upp. Några Bild 2. De olika målnivåerna
kopplade till olika dokument.
av de övergripande målen från den här
strategin tas även upp i hållbarhetsprogrammet. För att göra de
övergripande målen mer lätta att följa upp så har några av dessa brutits
ner i mer detaljerade, underliggande mål.

Mål
Nedan presenteras kommunens vision och mål för
kommande energi- och klimatarbete. Visionen och
målen har tagits fram av kommunen och är
anpassade så att de bidrar till att uppfylla de
regionala, nationella och internationella mål som
finns. Mer utförlig information om nuläge för
målen samt möjlighet att uppfylla dem finns i
delen ”Nuläge och strategi”.
Bild 3. Övergripande
hållbarhetsfaktor för EKS.

Kommunens övergripande mål
Det är viktigt att ha långsiktiga mål och visioner som stämmer överens
med de nationella målen som är satta. Det övergripande målet för
kommunens klimatarbete är: År 2045 har de lokala
växthusgasutsläppen minskat med 85 procent jämfört med 1990 års
nivåer i kommunens geografiska område. Detta enligt
miljömålberedningens förslag som nationellt mål.

Det finns även ett befintligt mål kopplat till kommunens
framgångsförhållande ”Ekonomi och hållbarhet” som gäller till år 2020.
Målet är: Åtvidabergs kommun tar ansvar för hållbar miljö genom låga
koldioxidutsläpp. Kommunen ska tillhöra de 30 procent av kommuner
som har lägst koldioxidutsläpp per invånare.
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Mål för kommunens geografiska yta
Mål 1. Reducera utsläppen av växthusgaser: År 2020 ska de lokala
nettoutsläppen av växthusgaser vara 40 procent lägre än vad de var år
1990. Detta är ett nationellt mål. Speciellt fokus i kommunen på
områdena:
1.1. Transporter
1.2. Näringsliv
1.3. Utbildning i skolan
Dessa tre områden kommer kommunen att arbeta med genom minst en
informationsinsats eller aktivitet per område som arrangeras årligen
under strategins giltighetsperiod.
Nuläge: År 2013 hade växthusgasutsläppen minskat med 31 procent i
kommunen jämfört med 1990.
Mål 2. Energieffektivisering för kommunens geografiska yta: År 2020
ska den totala energianvändningen minska med 30 procent jämfört med
år 2008. Nationellt mål med höjd ambition i kommunen.
Nuläge: År 2014 hade 26 procents energieffektivisering uppnåtts
jämfört med år 2008.
Mål 3. Förnybar energi: Minst 50 procent av den totala
energianvändningen inom kommunens geografiska yta ska vara
förnybar år 2020. Detta är ett nationellt mål.
Nuläge: År 2013 låg andelen förnybar energianvändning inom
kommunens geografiska yta på runt 39 procent. Nationellt mål.
Mål för kommunorganisationen
Mål 4. Energieffektiv kommunorganisation: År 2020 ska
energianvändningen i kommunens interna verksamheter minska enligt
följande:
4.1. Kommunens egen fordonspark: energimängden i inköpt
drivmedel fördelat på kommunägda fordon ska vara 60 procent lägre
jämfört med år 2008. Lokalt mål.
Nuläge: Mellan åren 2008 och 2015 har energianvändningen per
kommunägd personbil minskat med över 32 procent.
4.2. Kommunens verksamhetslokaler: energianvändningen i
kommunens fastigheter ska vara 20 procent lägre i utvalda
uppvärmda lokaler (A-temp) jämfört med år 2008. Lokalt mål.
Nuläge: Energieffektivisering år 2015 jämfört med 2008 låg på 16,2
procent.
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Mål 5. Fossilfri kommunorganisation: År 2020 ska kommunens interna
energianvändning vara fossilfri. Detta mål är uppdelat i två delmål:
5.1. Kommunens egen fordonspark: Samtliga fordon i kommunens
fordonspark ska vara fossilfria år 2020. Lokalt mål.
Nuläge: År 2015 kunde 40 procent av kommunens bilar köras med
fossilfria bränslen.
5.2. El och uppvärmning: All el och uppvärmning som används i
kommunens egna lokaler ska vara fossilfri år 2020. Lokalt mål.
Nuläge: År 2015 köptes vindkraftsel in vilken är fossilfri samt
fjärrvärme som till 98 procent var fossilfri. Kommunen har några
reservpannor som används sällan, dessa drivs på fossil olja.
Regionala, nationella och internationella mål och planer
Målen i denna strategi baseras på de regionala, nationella samt
internationella mål, strategier och planer som finns för energi och
klimatområdet.
Regional utvecklingsplan (RUP):
Utvecklingsprogram för Östergötlands region.
Relevanta mål i planen för denna strategi är mål: 3
”Hållbart nyttjande av naturens resurser” samt
strategi 7: ”Ställa om Östergötland till en robust
och resurssnål region”.
Miljömålen: 17 nationella mål. De mest
relevanta målen för denna strategi är:
Generationsmålet, Begränsad
klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Frisk
luft, Ingen övergödning, Bara naturlig
Illustratör: Tobias Flygar
försurning samt Ett rikt växt och djurliv.
Miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” finns även anpassat till
regional nivå för Östergötland där Länsstyrelsen har tagit fram åtta
underliggande delmål. Dessa mål kommer att uppdateras och är
gemensamma för Regionala utvecklingsprogrammet och Östergötlands
klimat- och energistrategi.
Östgötakommissionen för folkhälsa: Rapport om hur vi ska få en mer
jämlik hälsa i länet. Enligt rapporten är hållbar utveckling, där energioch klimat är en del i det hela, en viktig förutsättning för en mer jämlik
folkhälsa.
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Folkhälsomål: Det finns elva målområden för folkhälsoarbetet på
nationell nivå. Av dessa områden berörs denna strategi främst av: 5.
Miljöer och produkter samt 9. Fysisk aktivitet.
20-20-20-målen: Är de nuvarande målen för EU:s energi- och
klimatarbete som ska uppfyllas till år 2020. Dessa mål består av fyra
olika delar där EU ska:
 minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämfört med
1990 års nivåer. Sverige har höjt ambitionen i detta och satt
målet till 40 procent nationellt.
 sänka energianvändningen med 20 procent.
 höja andelen förnybar energi till 20 procent av all
energianvändning (Sveriges mål är minst 50 procent nationellt).
 höja andelen biobränsle för transporter till 10 procent.
EU:s energi- och klimatmål för 2030: Bygger vidare på 20-20-20målen och innebär att:
 Andelen förnybar energi ska vara minst 27 procent. Målet är
bindande på EU-nivå.
 Energieffektiviteten ska öka med minst 27 procent. Målet är
vägledande och ska ses över senast 2020, med ambitionen att nå
ett mål på 30 procent på EU-nivå.
 minska växthusgasutsläppen med minst 40 procent till 2030.
FN:s globala mål för hållbar utveckling
(Agenda 2030): Förenta nationerna har
tagit fram 17 utvecklingsmål för
världen för att uppnå tre saker under de
kommande 15 åren: att utrota extrem
fattigdom, att minska ojämlikheter och
orättvisor samt lösa klimatkrisen. De
mål som främst rör energi- och klimatstrategin är: 7: Hållbar energi för
alla, 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11: Hållbara
städer och samhällen, 12: Hållbar konsumtion och produktion, 13:
Bekämpa klimatförändring, 14: Hav och marina resurser.
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Nuläge och strategi
Världen står inför stora utmaningar när det gäller att minska
växthusgasutsläppen och därmed också människans negativa påverkan
på jordens klimat. År 2015 definierade både Kristina Persson,
framtidsminister och Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid
Stockholms universitet, som året då människan tog ett nytt steg i
historien genom Parisavtalet som kom till i december samma år.
Parisavtalet innebar att vi nu går i en ny riktning där vi har goda chanser
att bryta denna negativa trend med ett allt varmare klimat på grund av
förbränning av främst fossila bränslen och istället gå mot en ljusare,
mer hållbar framtid.
Åtvidabergs kommun har precis som resterande kommuner i landet en
skyldighet och möjligheter att bidra till uppfyllandet av de
internationella mål som Sverige har åtagit sig inom energi- och
klimatområdet, exempelvis Parisavtalet. Kommunen har redan gjort
mycket för att bidra i detta arbete, men det är inte alltid det syns eller
följer ett strukturerat arbetssätt. Därav har denna strategi tagits fram för
att bidra med struktur och tydliga mål för energi- och klimatarbetet
fram till år 2020.
Fokus i denna strategi ligger främst på kommunens egna verksamheter
som kommunorganisationen har egen rådighet över. Detta är ett
medvetet val då kommunen kan visa näringsliv, invånare och
organisationer vägen framåt i energi- och klimatfrågan, vilket innebär
att kommunen får en högre trovärdighet när energi- och klimatstrategin
uppdateras 2020 och får ett mer utåtriktat fokus. I följande stycke anges
förutsättningarna för att uppfylla målen och visionen i denna strategi
samt hur arbetet ska ske för att nå dem.
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Mål 1. Reducera utsläppen av växthusgaser
I den tidigare energiplanen (2012 till 2016) var målet att minska
koldioxidutsläppen med 17 procent till år 2020 jämfört med år 2005
(icke handlande sektor). Enligt den senaste statistiken som finns
tillgänglig har koldioxidutsläppen i kommunen minskat med 21 procent
år 2013 jämfört med år 2005. Det tidigare målet kan därmed anses vara
uppnått.
Det är inte enbart koldioxid som har en negativ påverkan på klimatet
även fast det är den gas som släpps ut överlägset mest av människans
aktiviteter, det finns även fler gaser som har negativ påverkan på
klimatet, s.k. växthusgaser. Till växthusgaser tillhör bl.a. lustgas och
metan som har en större inverkan på klimatet sett till antal kilo gas
jämfört med koldioxid, därav används begreppet växthusgaser istället
för enbart koldioxid.
Sedan 90-talet har utsläppen av växthusgaser minskat 27,6 procent (år
2014) för kommunens geografiska yta, det innebär att målet med 40
procent lägre utsläpp av växthusgaser är på god väg att uppfyllas, se
diagram 1. Det är dock fortfarande en utmaning att uppfylla målet
eftersom de åtgärderna som är enklast att utföra redan till stor del är
genomförda. Sedan år 2005 har oljeanvändningen i kommunen minskat
med runt 90 procent.

Mål 1: 40 % minskning till 2020
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Diagram 1. Totala växthusgasutsläpp för Åtvidabergs kommuns geografiska yta.
Källa: RUS.

Den största delen av växthusgasutsläppen i kommunen står sektorerna
jordbruk (40 procent) och transporter (38 procent) för, se diagram 2.
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UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER I ÅTVIDABERGS
KOMMUN 2013
Avfall och avlopp
1%
Jordbruk
40%

Produktanvänd
ning
1% Arbetsmaskiner
9%

Energiförsörjning
8%
Industriprocesser
3%

Transporter
38%

Diagram 2. Fördelning per sektor av växthusgasutsläpp för kommunens geografiska
yta. Källa: RUS.

För att kommunens näringsliv, invånare och övriga organisationer ska
ha möjlighet att bidra till att uppfylla detta mål kommer bl.a. den
kommunala energi- och klimatrådgivningen anordna
informationskampanjer samt ge råd och stöd till dessa målgrupper om
hur de kan minska sin energianvändning och klimatpåverkan.
1.1 Transporter
När det gäller transporter finns det goda
förutsättningar att minska dess negativa
miljö-, hälso- och klimatpåverkan genom
den teknikutveckling som nu sker inom
området. Pendlingsmöjligheterna in till
Linköping bedöms som goda då det går
expressbussar och tåg med täta intervaller
under dagtid. Förutsättningarna för att
kunna resa med kollektivtrafik inom
kommunens gränser har dock försämrats
något under år 2016 då Östgötatrafiken
har lagt ner eller förkortat sträckningen
på två linjer.

Bild 4. Laddstation utanför
kommunhuset i Åtvidaberg

Det finns även möjlighet för privatbilister och företag att tanka förnybar
diesel, något som ännu är ovanligt i resten av landet. Vidare har
kommunen satsat på en offentlig semisnabb laddstation för elbilar vilket
gör att fler kan resa med elbilar till, genom och från kommunens
centralort. Kommunen har även avsatt medel för fler elbilsladdstationer
vilket kan användas både till laddstationer för kommunens egna fordon
samt offentliga sådana.
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Att öka andelen personer som cyklar och går i kommunen är en viktigt
fråga att arbeta med, inte bara ur miljö- och klimatperspektiv utan också
utifrån ett hälsoperspektiv. Ett första steg för att nå en ökning av
andelen cyklande och fotgängare är att göra en inventering av de cykeloch gångvägar som finns i kommunen samt vilka åtgärder som kan
utföras för att få fler att använda dessa.
1.2 Näringsliv
Kommunen kan hjälpa näringslivet att släppa ut mindre växthusgaser
både direkt och indirekt. Direkt genom exempelvis riktad rådgivning
eller seminarier och indirekt genom informationsspridning till kunder
som i sin tur påverkar företagen och visar att de vill se större åtaganden
i klimatfrågan från företagens sida. Att arbeta aktivt med hållbar
utveckling hos kommunens näringsliv stärker och ökar dess
konkurrenskraft på en nationell och internationell marknad. Detta då
kraven på att arbeta med hållbarhetsfrågor i näringslivet ständigt ökar
vilket innebär att de företag som redan nu ligger före i det här arbetet
har en marknadsfördel.
För att minska utsläppen från jordbruket krävs riktade
informationsinsatser om exempelvis förnybara energikällor, transporter
och jordbruksmaskiner som drivs på förnybara bränslen. Samarbeten
med olika lantbruksnätverk som exempelvis LRF som redan arbetar
aktivt med frågorna är av vikt.
Att knyta samman och hitta samarbeten mellan näringslivet och skolan
inom energi- och klimatfrågor är också viktigt att arbeta med. Här kan
exempelvis energi- och klimatrådgivningen fungera som en länk för att
hitta projekt där dessa parter kan samarbeta och dra nytta av varandra.
1.3 Utbildning i skolan
Skolorna i kommunen är på god väg då de redan idag arbetar aktivt med
hållbarhetsfrågor och därigenom också energi- och klimatdelarna, detta
från förskolan upp till gymnasienivå.
Att utbilda barn och ungdomar om hur deras levnadssätt påverkar
omvärlden är av stor vikt eftersom de är vår framtid. De kommer också
få hantera miljö- och klimatproblemen som tidigare generationer lämnar
efter sig.
Förutom att skolan själva arbetar med frågorna så arrangerar bl.a.
kommunens energi- och klimatrådgivning, energistrateg samt
miljöstrateger olika typer av insatser för att öka barn och ungdomars
kunskap om klimatförändringar och energianvändning. Exempelvis
specialanpassade lektioner om energi och klimat eller projekt som där
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barn och ungdomar uppmuntras att cykla och gå till skolan istället för
att få skjuts av sina föräldrar.
Mål 2. Energieffektivisering för kommunens geografiska yta
Det nationella målet att nå en energieffektivisering på 20 procent
jämfört med år 2008 nåddes i kommunen redan år 2013, med anledning
av detta sätts ett högre mål vilket är att nå en energieffektivisering på 30
procent jämfört med år 2008 för kommunens geografiska yta. År 2014
hade en energieffektivisering för den geografiska ytan uppgått till
ungefär 26 procent jämfört med år 2008. I diagram 3 syns en tydligt
nedåtgående trend i den totala energianvändningen för kommunens
geografiska yta. Om denna trend fortsätter kommer målet att nås senast
år 2020.

Mål 2: Energieffektivisering för kommunens
geografiska yta
350000
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Målnivå 2020

2013

2014

Nationellt mål

Diagram 3. Total energianvändning i kommunen samt målnivå för år 2020. Statistik för
år 2010 saknas. Statistik från SCB.

Då kommunen har begränsad rådighet över invånares, näringslivets och
andra organisationers energianvändning är det svårt för kommunen att
införa åtgärder som direkt bidrar till att uppnå detta mål. Dock finns det
indirekta åtgärder som kommunen kan genomföra, exempelvis
informationsinsatser om hur energianvändningen kan minskas samt
genom energi- och klimatrådgivning. Energi- och klimatrådgivningen
kan med riktade insatser mot olika målgrupper både inom näringslivet
och hos den generella allmänheten bidra till en ökad
energieffektivisering i samhället. Vidare är även här skolan en viktig
målgrupp att arbeta och genomföra insatser mot för att öka barn och
ungdomars förståelse om hur energin som de använder påverkar deras
omvärld.
Kommunens fysiska planering av samhället samt offentlig upphandling
är också verktyg som är viktiga att använda för att hjälpa invånare,
näringsliv samt andra organisationer att bli mer energieffektiva.
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Mål 3. Användning av förnybar energi inom kommunens
geografiska yta
År 2012 till år 2013 har andelen förnybar energi av den totala
energianvändningen inom kommunens geografiska yta legat runt 39
procent. För att uppnå målet om 50 procent förnybar energianvändning
till år 2020 så är en av de största utmaningarna i kommunen att ställa
om transportsektorn till förnybara bränslen. Detta då elproduktion och
uppvärmning i stor grad redan har ställts om till fossilfria alternativ. År
2014 var det endast 11 procent av sålt fordonsbränsle i länet som var
förnybart. Dock finns det goda förutsättningar för att öka andelen
förnybart bränsle i kommunen och länet genom de nya fossilfria
bränslen som finns och håller på att utvecklas för transportsektorn, samt
en ökad användning av elfordon. Sedan år 2015 finns det exempelvis en
offentlig laddstation för elbilar vid kommunhuset i Åtvidaberg. Det
finns också möjlighet för allmänheten att tanka biodiesel i centrala
Åtvidaberg. Även regionalt och nationellt läggs det mycket fokus på
transportfrågor vilket förhoppningsvis också ger resultat i samhället.

Mål 3: Förnybar energianvändning i
kommunens geografiska yta
50,00%
40,00%
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20,00%
10,00%
0,00%
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2008
Nuläge

2012

2013

Målnivå år 2020

Diagram 4. Andel av totala energianvändningen i kommunen som är förnybar samt
målnivå år 2020. Statistik från Energibanken 2016.

Det är svårt för kommunen att direkt påverka samhället att använda mer
förnybar energi, dock går det att få en indirekt påverkan genom
rådgivning, samhällsplanering och andra verktyg precis som även är
nämnt ovan i mål 2.
Kommunen kan även gå före i dessa frågor för att på så sätt visa vägen
för marknaden och hjälpa den att gå i rätt riktning. Ett exempel på detta
är att kommunen började köra fem av sina personbilar på det förnybara
biodieselbränslet HVO under år 2016. Målet att bli en fossilfri
kommunorganisation år 2020 (mål 5) kommer troligen också bidra till
en omställning i samhället för en fossilfri energianvändning.
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Mål 4. Energieffektiv kommunorganisation
Ett av målen för kommunens geografiska yta i förra energiplanen var att
minska energianvändningen genom effektivisering med 20 procent fram
till år 2020 jämfört med 2000 - 2006. Jämförs den totala genomsnittliga
energianvändningen under perioden 2005 - 2006 (är endast för de åren
det finns tillgänglig statistik) med år 2014 som är det senaste året det
finns statistik för så har energianvändningen minskat med runt 29
procent.
Målen gällande energieffektivisering i denna energi- och klimatstrategi
riktar sig enbart mot kommunens egna verksamheter där det finns störst
egen rådighet.
4.1 Kommunens egen fordonspark
Förutsättningarna för att minska energianvändningen i kommunens
fordonspark och uppnå målet med 60 procents energieffektivisering till
år 2020 jämfört med år 2008 bedöms vara rimliga. Mellan åren 2008
och 2015 har energianvändningen per kommunägd personbil minskat
med över 32 procent. Det är dock viktigt att ha i åtanke att en del av
minskningen kan bero på teknikutvecklingen på marknaden när det
gäller bränslesnåla fordon.

Mål 4.1: 60 % energieffektivisering till 2020
jämfört med 2008
15000
10000
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0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Målnivåer
Uppmätta värden
Diagram 5. Energianvändning per kommunägt fordon.

Sedan några år tillbaka har kommunen en fordonsamordnare som
koordinerar inköp av bilar och bränsle. Under år 2015 har kommunen
dessutom installerat elektroniska körjournaler i alla bilar vilket ger en
god översyn och kontroll över kommunens egna transporter. Att ha en
fordonssamordnare samt elektroniska körjournaler är en viktig och god
förutsättning för att kunna uppnå målet samt minska miljö- hälso- samt
klimatskadliga utsläpp från kommunens egna tjänsteresor. Arbetet med
att energieffektivisera fordonsparken ger också direkta ekonomiska
vinster vilket är ett gott incitament för att arbeta aktivt med frågan.
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Fordonsmarknaden kommer sannolikt att fortsätta utvecklas och
motorerna i fordonen blir allt mer energieffektiva genom
teknikutveckling. Åtgärder som att exempelvis byta en bensinbil mot en
elbil som laddas med förnybar, fossilfri ”grön” el innebär att
energianvändningen per fordon minskar med runt 98 procent och
utsläppen av växthusgaser reduceras dessutom med 100 procent. Medel
för nya elbilsladdstationer är avsatt i tidigare budget.
Andra exempel på åtgärder kan t.ex. vara att utbilda personal att köra
sparsamt eller öka användandet av cykel och kollektivt resande i tjänst
för att på så sätt minska kommunens fordonspark. Dessutom kan dessa
åtgärder få positiva samhällseffekter, om fler väljer att resa kollektivt så
ökar behovet av fler buss- och tågturer till och från kommunen vilket
också gynnar invånare och näringsliv.
4.2 Kommunägda verksamhetslokaler
Kommunen äger idag verksamhetslokaler med en total yta av 114 533
kvadratmeter uppvärmt till A-temperatur (över 10 grader). Under år
2015 förbrukades 14 975 megawattimmar på uppvärmning och el,
vilket motsvarar användningen av hushållsel i ungefär 3 000 villor
under ett år (genomsnitt 5 000 kWh per villa). En större del av
fastighetsbeståndet består av äldre byggnader vilket innebär att det finns
ett kontinuerligt behov av att renovera och uppgradera
fastighetsbeståndet så att det uppfyller de krav som ställs på dem från
hyresgäster etc.

Mål 4.2: Kommunägda verksamhetslokaler
7,5
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6,5
6,0
5,5
5,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Målnivåer för att nå 20% energieffektivisering (MWh)
Totalt uppmättt energianvändning (MWh)
Diagram 6. Målnivåer och uppmätt total energianvändning i utvalda fastigheter under
ettårsperioder.

Att beräkna energieffektivisering i kommunens lokaler är komplicerat
då lokalerna och hur de används ständigt ändras. Dessutom kan det i
vissa fall saknas bra relevant data för energianvändningen i vissa
lokaler från 2008 och framåt. Av denna anledning kommer beräkning
av energieffektivisering att göras på de lokaler som kommunen ägde
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2008 och fortfarande äger år 2020 samt finns tillförlitlig data för mellan
dessa år. Om möjligt bör det även tas hänsyn till hur lokalerna har
använts, exempelvis genom att beräkna energianvändning per
verksamhet i lokalerna.
Idag arbetar fastighetskontoret kontinuerligt med att renovera och
energieffektivisera det fastighetsbestånd som kommunen förvaltar,
något som minskar negativ påverkan på miljö- och klimat samtidigt
som det sparar pengar genom sänkta driftkostnader. Jämförs
energianvändningen i de lokaler som kommunen ägde mellan 2008 till
2015 så har den sjunkit med 16,2 procent. Genom att fortsätta
energieffektiviseringsarbetet och samtidigt exempelvis ta fram en tydlig
strategisk plan för hur fastighetsbeståndet ska göras mer energieffektivt
så är det möjligt att komma vidare för att nå målet med 20 procents
energieffektivisering till år 2020 jämfört med 2008. Det finns även goda
möjligheter att samarbeta med Linköpings universitet för att få hjälp
med exempelvis energikartläggningar av fastigheter eller att utreda
olika alternativ för uppvärmning av tappvarmvatten.
Mål 5. Fossilfri kommunorganisation
Att kommunorganisationen ska vara helt fossilfri när det gäller
kommunägda fordon, el och uppvärmning stämmer väl överens med de
ambitioner som finns regionalt, nationellt och internationellt. Det bidrar
inte bara till att uppnå klimatmål utan också folkhälsomålen genom
exempelvis minskad mängd luftföroreningar. Det ger heller inte bara
lokala och globala miljömässigt positiva effekter utan också i vissa
avseenden sociala sådana främst i de länder där olja framställs.
5.1 Kommunens egen fordonspark
År 2015 hade kommunen totalt 52
personbilar i sin fordonspark. Utav
dessa gick 46 procent på fossila
bränslen (diesel och bensin), 40
procent kunde köras på fossilfria
bränslen (etanol/bensin och el/bensin)
och 14 procent drevs enbart på
förnybart bränsle (el). Några av bilarna
ägs av kommunen men majoriteten
leasas på tre-årsperioder. Under år
Bild 5. En av kommunens elbilar.
2015 har flera steg tagits för att få en
mer fossilfri fordonspark. Detta genom att de två första elbilarna i
kommunen införskaffades, något som innebär att de klimat- miljö och
hälsoskadliga utsläpp som förekom från de tidigare fossila bilarna som
användes tagits bort. Vidare började fem av fastighetskontorets
servicebilar att köras på det förnybara bränslet HVO (Hydro Treated
Vegetable Oil) under år 2016, vilket bl.a. minskar koldioxidutsläppen
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med upp till 90 procent och partikelutsläppen med över 30 procent
jämfört med fossil diesel.

MÅL 5.1: FOSSILFRI FORDONSPARK
Fossilfritt
14%

Fossilt:
46%
Kan köras
fossilfritt
40%
Diagram 7. Andel fossila/fossilfria fordon i kommunens fordonspark.

Ett hinder för att ytterligare fler fordon ska kunna köras med biodieseln
HVO är att nybilsgarantier samt restvärdet kan ändras om de tankas
med sådant bränsle, det hindrar i dagsläget att bränslet används i
kommunens leasade fordon. Detta då EU ännu inte har godkänt HVO
som bränsle för personbilar, något som troligen kommer att ske under
slutet av 2016 eller början av 2017. Några personbilsbilmärken har
dock redan börjat godkänna HVO för just sina fordon. För att gå vidare
i arbetet med att ha en fossilfri fordonspark år 2020 behövs det utredas
vilka alternativa förnybara bränslen det finns att tillgå samt vilka fordon
som kan vara lämpade för exempelvis eldrift.
Det är strategiskt viktigt att kommunen går före i den här frågan och
visar vägen för kommunens invånare, näringsliv och andra
organisationer. I vissa fall kan det innebära en initial ökad kostnad för
ett fordon, exempelvis när kommunen ska skaffa en elbil med
tillbehörande laddstation, men det är något som kompenseras av
avsevärt lägre drift- och underhållskostnader under tiden som bilen ägs.
Omställningen till en fossilfri fordonspark är inte bara hållbart
ekonomiskt och miljömässigt utan det ger en direkt positiv påverkan på
människors hälsa i kommunen vilket är en stor samhällsnytta.
5.2 Elanvändning och uppvärmning i kommunorganisationen
Kommunen köper idag in 100 procent förnybart producerad el vilket
innebär att elen som används inom kommunorganisationen redan är
fossilfri.
När det gäller uppvärmningen så värms lokalerna i centrala Åtvidaberg
upp med hjälp av fjärrvärme som levereras av Tekniska Verken i
Linköping. Denna fjärrvärme består till 98 procent av biobränsle och de
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resterande två procenten av fossil olja. Oljan används under
vinterhalvåret för att ta spetslaster när det är som kallast. Att använda
fjärrvärme som till 98 procent består av förnybara bränslen innebär att
den kan anses som fossilfri. Detta eftersom kommunen inte har rådighet
över vilket bränsle som Tekniska verken använder för eldning i
fjärrvärmepannorna. Dock ska kommunens mål kommuniceras till
Tekniska verken för att sedan föra en diskussion med dem om de har
möjlighet att byta ut den fossila oljan mot fossilfri sådan.
I Björsäter och Grebo används biobränsle för att värma upp de
fastigheter som kommunen har där. Till dessa pannor finns
reservpannor som drivs på olja som används vid väldigt kalla, längre
perioder på vintern. Under 2015 användes de endast någon gång och
förbrukade en försumbar mängd olja. Ett alternativ till den fossila oljan
är att istället använda biodiesel eller bioolja i dessa.
Energiförsörjning i samhällsviktiga funktioner
Åtvidabergs kommun ansvarar för att upprätthålla och bedriva
samhällsviktig verksamhet inom sitt geografiska område. Kommunen
har därmed ett ansvar för de invånare som bor, vistas eller befinner sig
på besök i kommunen, bland annat när det gäller energiförsörjning.
Samhällsviktiga funktioner måste fungera vid eventuella strömavbrott
eller andra extraordinära händelser som stör dessa funktioner. I
kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för mandatperioden 2015
till 2018 identifierades några risker och sårbarheter kopplade till
energiförsörjning i kommunens samhällsviktiga funktioner. Åtgärder
som ska genomföras enligt RSA:n är att inventera vilken befintlig
reservkraft det finns och om det finns behov av mer sådan. Vidare även
att säkerställa att det finns bränsle till dessa vid en extraordinär
händelse. Kommunen behöver också inventera vilka alternativa
värmekällor som finns att tillgå vid exempelvis långvariga elavbrott
under kallare perioder för att få en mer robust värmeförsörjning ifall ett
värmesystem slutar fungera.

20

Kommunikation och dialog
Kommunen spelar en viktig roll inom folkbildning och
informationsspridning. I omställningen till ett mer hållbart samhälle är
den här rollen extra viktig, därav är informationsspridning och
utbildning nyckeln för att nå framgång i denna omställning.
Invånare, näringsliv och organisationer
Informationsinsatser riktade mot invånare om hållbar konsumtion,
återvinning och energianvändning för att minska samhällets negativa
påverkan på miljö, klimat och människors hälsa är av stor vikt. Här har
bl.a. den kommunala energi- och klimatrådgivningen en viktig roll att
spela. Idag bedrivs redan den här typen av insatser av rådgivningen
genom exempelvis den årliga kampanjen Earth Hour där målet är att
sprida mer kunskap om klimatstörningar skapade av mänsklig aktivitet.
Kommunen har även startat ett instagramkonto specifikt inriktat på
hållbar utveckling, något som kan användas för att nå ut till engagerade
personer i kommunen. Det finns också ideella organisationer i
kommunen som driver arbete för en minskad klimat- och
miljöpåverkan, dessa bör också stöttas så de har goda förutsättningar att
fortsätta sitt hållbarhetsarbete.
Näringslivet behöver stöd och råd hur de kan ställa om till en mer
hållbar produktion och leverans av tjänster. Ett sätt att nå ut till
företagen i kommunen är att ha ett samarbete med de näringslivsnätverk
och kluster som exempelvis Företagarna eller Näringslivscentrum i
Åtvidaberg driver.
Kommunorganisationen
Internt är det också viktigt att ha en god kommunikation för att nå de
mål som är satta i denna strategi samt kommunens andra planer och
strategier som gynnar en hållbar utveckling. Det är viktigt att dessa mål
genomsyrar hela organisationen och att de följs upp årligen.
För att nå ut till de anställda inom kommunorganisationen behövs det
arbetas aktivt med informationsinsatser samt aktiviteter som involverar
samtliga. Som anställd är det viktigt att känna sig delaktig i att göra
kommunen till en bättre plats att arbeta och leva i, alla är en del i en
omställning till ett mer hållbart samhälle. Interna tävlingar eller
utbildningar kan vara ett sätt att involvera de anställda mer i
kommunens hållbarhetsarbete. Det är också viktigt att ta till vara på de
idéer som anställda har för att utveckla kommunens energi- och
klimatarbete.
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Kommunikation och samverkan med de övriga kommunerna samt andra
aktörer i regionen är viktigt. Idag ingår Åtvidaberg redan i de olika
kommunnätverk som finns gällande energi- och klimat i länet där även
Länsstyrelse och Region Östergötland finns med. Att vara en del av
dessa nätverk är en förutsättning för att fortsätta och utveckla ett bra
energi- och klimatarbete i kommunen. Det bidrar även till den regionala
utvecklingen genom erfarenhetsutbyte med regionens övriga kommuner
och myndigheter.
Offentlig upphandling är ett verktyg som kommunen kan använda för
att påverka marknaden och driva den i en riktning som är mer hållbar.
Det är viktigt att energi- miljö- och klimatkrav genomsyrar samtliga
upphandlingar som görs i kommunen och att det säkerställs att dessa
efterlevs av den uppköpta entreprenören. Genom att använda sig av
hållbar upphandling som ett verktyg så stimuleras näringslivet till
ekonomisk utveckling och tekniska innovationer samtidigt som
omvärlden kan påverkas genom att det ställs krav på att de produkter
som köps in är producerade under goda miljömässiga och etiska
förhållanden.

22
22

Åtgärdsprogram
Följande åtgärder (tabell 2) har tagits fram för att bidra till att nå målen
i denna strategi. Samtliga åtgärder ska genomföras under strategins
giltighetsperiod som är mellan år 2017 till 2021.
Målformulering

Mer info
på sida

Reducera utsläppen av växthusgaser till år 2020,
fokusområden:

7, 11

1.1

Transporter

7, 12

1.2

Näringsliv

7, 13

1.3

Skolan

7, 13

2

Energieffektivisering för kommunens geografiska yta

7, 14

3

Användning av förnybar energi inom kommunens
geografiska yta

7, 15

4

Energieffektiv kommunorganisation

7, 16

4.1

Kommunens egen fordonspark

7, 16

4.2

Kommunägda verksamhetslokaler

7, 17

5

Fossilfri kommunorganisation

8, 18

5.1

Kommunens egen fordonspark

8, 18

5.2

Elanvändning och uppvärmning i kommunorganisationen

8, 19

Mål nr.
1
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Tabell 1. Sammanställning av samtliga mål i energi- och klimatstrategin.

Åtgärd

Huvudansvarig

Uppfyller mål
nr.

1: Hållbara transporter

EKR*

1, 1.1, 2, 3

2: Ett hållbart näringsliv

EKR*

1, 1.2, 2, 3

3: Energi och klimat i skolan

EKR*

1, 1.3, 2, 3

4. Utreda cykel- och gångstråk

Samhällsplanering- och
kommunikationer /
Energistrateg

1, 1.1, 2, 3

5: Uppdatering av fordonspolicy

Samhällsplanering- och
kommunikationer

4, 4.1, 5, 5.1

6: Sparsam körning

Hemtjänsten, Vård och
omsorg / Energistrateg

4, 4.1

7: Gemensam bilpool

Energistrateg

4, 4.1

8: Energieffektivisering genom
beteendeförändring

Energistrateg

4, 4.2

9: Energikartläggning av fastigheter

Fastighetskontoret

4, 4.2

10: Energieffektiviseringsplan för
fastigheter och gatubelysning

Fastighetskontoret/ Gata
och park

4, 4.2

11. Utreda möjlighet att införa
energiledningssystem för fastigheter

Energistrateg

4, 4.1, 4.2

12: Utreda byte till bioolja i
reservpannor

Fastighetskontoret

5, 5.2

13: Utreda egenproduktion av förnybar
energi

Energistrateg

5, 5.2

Tabell 2. Sammanställning av åtgärder i energi- och klimatstrategin. *Energi- och
klimatrådgivningen.

Uppföljning av åtgärder
Kommunens energistrateg ansvarar för att årligen sammanställa
genomförandegraden av åtgärderna och att presentera detta för
kommunstyrelsen samt i kommunens årsredovisning. Respektive
ansvarig för implementering av en åtgärd har ansvar att rapportera
status för arbetet till energistrategen årligen. Uppföljningen av energioch klimatstrategin görs i samband med att kommunens
hållbarhetsprogram följs upp en gång per år.
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Åtgärd 1: Hållbara transporter
Beskrivning av åtgärden
Åtgärden består av att årligen arrangera minst en aktiviteter kopplat till
transporter för att få fler att resa mer hållbart. Målgrupp för
aktiviteterna är främst allmänhet, näringsliv samt skolan. Aktiviteter
kan bestå av att delta i regionala, nationella och internationella
informationsprojekt som exempelvis projektet bilgymnastik där elever i
förskoleklasser uppmuntras till att cykla eller gå till skolan med sina
föräldrar istället för att ta bilen. Vidare exempel är deltagande i
Europeiska trafikantveckan eller att arrangera seminarier för företag om
förnybara transporter.
Hållbarhetseffekter av åtgärden
Minskade transporter i kommunen innebär också minskade lokala
utsläpp av växthusgaser samt miljöskadliga ämnen till luft och vatten.
Det minskar den negativa påverkan på klimatet och miljön samtidigt
som det är bra för människors hälsa vilket i en förlängning gynnar
människors hälsa lokalt, nationellt och internationellt. Vidare medför ett
mer hållbart resande också minskade ekonomiska utgifter vilket är
positivt för invånare och näringsliv.
Ekonomi
Finansieras inom ramen för ansvarig verksamhet.
Ansvar för genomförande
Energi- och klimatrådgivningen.

Bild 6. Gott exempel: År 2015 arrangerades ett solel- och elbilsseminarium för
allmänhet och lantbrukare tillsammans med Linköpings kommun. Över 50 personer
deltog på seminariet.
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Åtgärd 2: Ett hållbart näringsliv
Beskrivning av åtgärden
Mellan perioden år 2017 till 2020 ska minst fyra aktiviteter arrangeras
för att stötta och hjälpa företag i kommunen att bli mer energieffektiva
samt minska sina utsläpp av växthusgaser från sin verksamhet.
Konkreta åtgärder kan exempelvis vara att informera företag om
energikartläggning eller att arrangera seminarier om exempelvis vilka
bidrag som går att söka för att minska sin klimatpåverkan. Det regionala
energikontoret samt länsstyrelsen har även projekt inom området där
kommunen kan delta.
Hållbarhetseffekter av åtgärden
Genom minskad energianvändning och övergång till förnybar energi
minskar företagen sin negativa påverkan på klimatet och miljön lokalt,
nationellt och internationellt. Minskad energianvändning ger på sikt
lägre driftkostnader vilket gynnar företagen och stärker deras position
på marknaden.
Ekonomi
Finansieras inom ramen för ansvarig verksamhet.
Ansvar för genomförande
Energi- och klimatrådgivningen.

Bild 7. Gott exempel: under 2016 bjöds kommunens livsmedelsbutiker in för att delta i
ett projekt om energianvändning i dryckeskylar. Med en timer på drickakylarna kan
butikerna exempelvis spara upp till 1 600 kronor per kyl och år.
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Åtgärd 3: Energi- och klimat i skolan
Beskrivning av åtgärden
Skolan är en av de viktigaste parterna i arbetet med en hållbar framtid
då det är där kommande generationer utbildas vilka ska förvalta det som
tidigare generationer lämnar efter sig. Kommunen behöver arbeta aktivt
med barn och ungas kunskap om hållbar utveckling. Idag gör skolan
redan ett bra arbete inom området, något som bör uppmuntras genom
extra stöd från exempelvis energi- och klimatrådgivningen samt miljöoch energistrateg. Konkret består åtgärden i att genomföra minst ett
informationsprojekt om energi- och klimat samt hållbar utveckling
tillsammans med skolan årligen, exempelvis föreläsningar, workshops
eller arrangera studiebesök kopplade till ämnet. Dessa projekt kan med
fördel anordnas i samverkan med näringslivet.
Hållbarhetseffekter av åtgärden
En ökad medvetenhet om hur användning av energi påverkar klimatet
bland barn och unga ger positiva effekter idag och i framtiden. En ökad
kunskap hos barn och unga sprider sig även till föräldrar och på så sätt
kan det också minska deras energianvändning. Minskad
energianvändning hos befolkningen ger även en förbättrad hälsa, genom
att exempelvis cykla mer, vilket genererar lägre driftkostnader och ger
en bättre ekonomi hos kommunens invånare.
Ekonomi
Finansieras inom ramen för ansvarig verksamhet.
Ansvar för genomförande
Energi- och klimatrådgivningen.
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Åtgärd 4: Utreda cykel- och gångstråk
Beskrivning av åtgärden
Åtgärden innebär att utreda vilka åtgärder som krävs för att öka andelen
av kommunens invånare som cyklar i tätorterna samt om det finns
behov av att ta fram en cykel- och gångstrategi för kommunen.
Utredningen kan nyttjas som grund till denna strategi där möjliga
framtida åtgärder är samlade för att främjande cyklande i kommunens
tätorter. Strategin kan även innefatta åtgärder för fotgängare. En
möjlighet är att utföra utredningen i samarbete med studenter från
högskolor eller universitet.
Hållbarhetseffekter av åtgärden
Åtgärden ger inga direkta hållbarhetseffekter. Det kan dock i
förlängningen bidra till ett ökat cyklande i kommunen. För miljön och
klimatet är det en fördel då det minskar andelen utsläpp av växthusgaser
samt gifter under förutsättning att bilen byts ut mot cykeln. Att byta
bort bilen och ta cykeln istället är också något som sparar pengar. På det
sociala planet ger det en ökad psykisk och fysisk hälsa hos de som
cyklar. Samarbete med högskola och universitet innebär att studenter
får möjlighet att få praktiska kunskaper i sin utbildning vilket är en
fördel för dem i framtiden, det kan dessutom öka intresset för att söka
tjänster i kommunen när dessa studenter har avslutat sin utbildning.
Ekonomi
Finansieras inom ramen för ansvarig verksamhet.
Ansvar för genomförande
Fysisk planerare samt energistrateg.

Bild 8. Gott exempel: År 2016 arrangerade energi- och klimatrådgivningen samt
miljöstrategerna en instagramtävling för att få fler att cykla eller gå till jobbet. Vinsten
var en elcykel.
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Åtgärd 5: Uppdatering av fordonspolicy
Beskrivning av åtgärden
Nya bränslen och tekniker har kommit under de senaste åren och
därmed ska också kommunens fordonspolicy ses över och uppdateras
därefter. I samband med detta så behövs exempelvis aspekter kring
energieffektivitet hos fordonen samt vilka alternativa fossilfria bränslen
som kommunen kan nyttja i omställningen till en fossilfri kommun tas
med. Livscykelanalys på sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter
bör göras för att utreda om byte till fossilfria bränslen/fordon bidrar till
en hållbar utveckling. Det är också viktigt att köpa in energieffektiva
däck som minimerar utsläpp av däcksrester och partiklar vilket har en
negativ påverkan på miljön och människors hälsa.
Hållbarhetseffekter av åtgärden
En uppdaterad fordonspolicy bidrar till att energieffektiva fordon som
kan drivas med fossilfria bränslen köps in framöver. Det får i sin tur
positiva effekter på miljö- och klimat samt kommunens ekonomi. Att
minska utsläppen av däcksrester, luftföroreningar från avgaser samt
upprivning av partiklar från vägen ger en positiv inverkan både på
miljön och på människors hälsa. En uppdaterad fordonspolicy innebär
att mer energieffektiva fordon köps in vilket i sin tur sparar pengar för
kommunen.
Ekonomi
Finansieras inom ramen för ansvarig verksamhet.
Ansvar för genomförande
Fordonssamordnare.

Bild 9. En av kommunens egna elbilar.
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Åtgärd 6: Sparsam körning
Beskrivning av åtgärden
Hemtjänst i kommunen står för 51 procent av kommunorganisationens
totala bränsleförbrukning (diagram 8), därav är detta en viktig grupp att
arbeta med när det gäller kommunens egna transporter. I det nuvarande
körjournalsystemet finns det möjlighet att aktivera funktioner som
hjälper föraren att köra mer sparsamt. Detta kombinerat med en kurs i
sparsam körning för personalen kan medföra att kostnaderna för
transporter i hemtjänsten minskar.
Hållbarhetseffekter av åtgärden
Åtgärden medför minskade utsläpp av växthusgaser, luft- och
vattenföroreningar genom minskad bilkörning. Det ger en minskad
klimat- och miljöpåverkan, en bättre ekonomi för enheterna och
förvaltningen samt en bättre hälsa hos personalen om de samtidigt
uppmuntras till att gå och cykla kortare sträckor istället för att ta bilen.
Tidigare liknande projekt i regionen har visat att det går att minska
bränslekostnaden med runt tio procent genom utbildning i sparsam
körning. Eventuellt kan det finnas möjlighet att söka bidrag för att
genomföra åtgärden.
Ekonomi
Extra vikariekostnader för deltagande enhet tillkommer. Eventuell
kostnad för utbildningsledare kan tillkomma.
Ansvar
Vård- och omsorgsförvaltningen, hemtjänsten.
BRÄNSLEFÖRBRUKNING PER VERKSAMHET, ÅR 2015
Individ och Familjeomsorg
4%
Handikappsomsorgen
5%
Gymnasieskolan
1%
Fastighet
7%
Ekb-boendet
7%
Arbetsmarknadsenheten
10%
Hemsjukvården
11%

Miljökontoret
2%
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2%
Centrala Hemtjänsten
29%

Björkbacken Hemtjänst
22%

Diagram 8. Total bränsleförbrukning per verksamhet år 2015.
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Åtgärd 7: Gemensam bilpool
Beskrivning av åtgärden
Åtgärden innebär en utredning om en ökad samverkan internt kring
kommunens egna fordon. Utredningen ska identifiera fordon som
används på ett ineffektivt sätt eller kan användas mer effektivt av andra
enheter. Vidare kan flera enheter dela på ett fordon då de kan ha behov
av ett sådant under olika tider. I utredningen ingår även att se om det
går att byta ut fossilt drivna fordon mot fordon drivna på fossilfria
bränslen, exempelvis förnybart producerad el eller biodiesel.
Hållbarhetseffekter av åtgärden
Utredningen kan identifiera fordon som går att byta ut till mindre
sådana eller nyttjas mer effektivt. Detta leder till att antalet fordon i
kommunens fordonspark kan minskas och därmed också kostnaden för
dem. Det minskar också negativ påverkan på klimat, miljö samt
människors hälsa lokalt, nationellt och internationellt.
Ekonomi
Finansieras inom ramen för ansvarig verksamhet.
Ansvar
Energistrateg.
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Åtgärd 8: Energieffektivisering genom beteendeförändring
Beskrivning av åtgärden
Verksamheterna i kommunen ska få stöd och information för att kunna
öka personalens medvetenhet om hur de använder och nyttjar energi
under sin arbetstid. Åtgärden består av minst en informationskampanj
riktade mot kommunens egna verksamheter och hur personal kan göra
för att minska energianvändningen i verksamheten, exempelvis genom
att släcka lampor som lyser i onödan eller att dra ut mobilladdare som
sitter i kontakten utan att någon mobil sitter i för laddning. Planen är att
fokusera på ett verksamhetsområde i taget för att få bättre kvalitet och
resultat på insatsen. Resultatet av åtgärden beräknas via nyckeltal för
energianvändning per kvadratmeter uppvärmd yta alternativt per
anställd i respektive deltagande verksamhet.
Hållbarhetseffekter av åtgärden
Genom att minska kommunens interna elanvändning sparas pengar
samtidigt som negativ miljö- och klimatpåverkan som uppkommer vid
produktion av el också minskar. Personalen tar förhoppningsvis även
med sig kunskapen hem vilket kan ge ytterligare positiva
energieffektiviseringseffekter hos invånarna i samhället.
Ekonomi
Finansieras inom ramen för ansvarig verksamhet.
Ansvar
Energistrateg.
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Åtgärd 9: Energikartläggning av fastigheter
Beskrivning av åtgärden
Många av kommunens egna lokaler är äldre och det finns ett ständigt
behov av att renovera dem. Fastighetskontoret har idag bra koll på vad
som bör göras men det har inte utretts djupare vilka
energieffektiviserande åtgärder som ger bäst avkastning i förhållande
till investering. En energikartläggning visar var det finns störst potential
att spara energi i förhållande till investeringskostnad. Tidigare har
energikartläggning gjorts för en del av kommunens fastighetsbestånd
men inte för hela. Energikartläggningar bör uppföras eller uppdateras
för de fastigheter där det idag bedöms att det finns en stor
energibesparingspotential. Samarbete med studenter från Linköpings
universitet är en viktig del i åtgärden.
Hållbarhetseffekter av åtgärden
Besparing av energi är den största effekten i åtgärden, något som också
medför ekonomiska besparingar. Ett minskat värmebehov innebär en
minskad eldning av främst biobränsle men även lite olja på vintern i
fjärrvärmeverket något som minskar miljö- och klimatskadliga utsläpp
till luften vilket även är bra för människors hälsa. Studenter får
möjlighet att få praktiska kunskaper i sin utbildning vilket är en fördel
för dem i framtiden, det kan dessutom öka intresset för att söka tjänster
i kommunen när dessa studenter har avslutat sin utbildning.
Ekonomi
Åtgärden finansieras inom ramen för ansvarig verksamhet. Eventuella
kostnader för energikartläggningar av fastigheter kan tillkomma.
Kostnader för energieffektiviseringsåtgärder anslås genom
fastighetskontorets årliga investeringsbudget för renoveringsåtgärder.
Innan åtgärden påbörjas utreds om det går att söka bidrag för att
genomföra den.
Ansvar
Fastighetskontoret.
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Åtgärd 10: Energieffektiviseringsplan för fastigheter och
gatubelysning
Beskrivning av åtgärden
Efter att energikartläggningarna (åtgärd 9) är utförda bör det göras en
plan för hur byggnaderna ska renoveras etc. göras. I dagsläget finns det
en lista på åtgärder för renovering och energieffektivisering av
kommunägda fastigheter, den utgör en bra grund att utgå från när en
mer långsiktig fastighetsplan ska tas fram. Planen är ett dokument som
kan vara till hjälp och underlätta kommunikation inom och utanför
organisationen när det gäller energieffektivisering i fastigheter.
Hållbarhetseffekter av åtgärden
En plan är viktigt att ha då det handlar om långa ledtider för att
energieffektivisera ett stort fastighetsbestånd samt gatubelysning. En
fastställd plan gör att det blir tydligt vad som ska arbetas med samt att
det säkerställer ett kontinuerligt arbete över tid oavsett förändringar i
personalstyrka mm. Det innebär tidsbesparingar på sikt vilket också är
ekonomiskt fördelaktigt. En bra energieffektiviseringsplan bidrar till att
de mest kostnadseffektiva åtgärderna prioriteras först vilket innebär en
snabbare minskad användning av energi och därmed också minskad
påverkan på miljö- och klimat främst lokalt.
Ekonomi
Åtgärden finansieras inom ramen för ansvarig verksamhet.
Ansvar
Fastighetskontoret, gata och park.
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Åtgärd 11: Utreda möjlighet att införa energiledningssystem
för fastigheter
Beskrivning av åtgärden
Energiledningssystem är ett verktyg för att systematiskt och
kontinuerligt arbeta med energianvändning i en organisation. Ett
ledningssystem är uppbyggt i fyra olika faser att arbeta efter, den så
kallade ”Demingscykeln”: planera, genomföra, följa upp och förbättra i
en kontinuerlig cykel. Målet är att ständigt förbättra sig och nå nya mål.
Energiledningssystemet kan avgränsas så det gäller för vissa delar av
eller alla kommunens verksamheter. Det finns mer eller mindre
avancerade energiledningsystem och det går kan också välja att
certifiera sig om kommunen tydligare vill kommunicera
energieffektiviseringsarbetet utåt.
Hållbarhetseffekter av åtgärden
Åtgärden bidrar till ett effektivare, mer övergripande arbete med
energieffektivisering av kommunens verksamheter. Ett
energiledningssystem underlättar för ansvarig personal att arbeta med
frågan vilket sparar tid och därmed också pengar. I förlängningen bidrar
åtgärden till minskade skadliga utsläpp till miljön och klimatet vilket är
positivt för människors hälsa lokalt, nationellt och internationellt.
Ekonomi
Åtgärden finansieras inom ramen för ansvarig verksamhet.
Ansvar
Energistrateg med stöd av fastighetskontoret, gata och park.

Bild 10. Del av Facetten som ägs och förvaltas av kommunen.
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Åtgärd 12: Utreda byte till bioolja i reservpannor
Beskrivning av åtgärden
Åtgärden består av att utreda möjlighet att byta den fossila oljan som
finns i de kvarvarande reservoljepannorna till bioolja. Vidare även att
driva på Tekniska verken så att de byter ut de två procenten fossil olja
som används i fjärrvärmen till bioolja.
Hållbarhetseffekter av åtgärden
Bidrar till minskad användning av fossila bränslen vilket i sin tur
minskar utsläppen av hälso- miljö och klimatskadliga ämnen lokalt,
nationellt och internationellt, något som i sin tur har
samhällsekonomiska fördelar.
Ekonomi
Eventuella kostnader för omställning av pannor och tankar för bioolja. I
övrigt finansieras åtgärden inom ramen för ansvarig verksamhet.
Ansvar
Fastighetskontoret.
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Åtgärd 13: Utreda egenproduktion av förnybar energi
Beskrivning av åtgärden
Priset på egenproduktion av förnybar energi, exempelvis solel, har
sjunkit kraftigt de senaste åren och allt fler börjar producera sin egen el.
Solenergi är dessutom fördelaktigt att använda eftersom den ger energi
under dagen då majoriteten av kommunens verksamheter är aktiva.
Åtgärden innebär att utreda och skriva förslag på hur kommunen ska
arbeta med solenergi och hur det ska investeras i detta ska i framtiden.
Hållbarhetseffekter av åtgärden
Utredningen kan i förlängningen bidra till att kommunen börjar
producera egen förnybar energi. Det är ekonomiskt fördelaktigt då
behovet av inköpt energi minskas samtidigt som el kan säljas på
marknaden. En minskning av energibehovet innebär vidare minskade
utsläpp av hälso- miljö- och klimatskadliga ämnen som sker vid
produktion av el och värme, något som i sin tur har
samhällsekonomiska fördelar.
Ekonomi
Åtgärden finansieras inom ramen för ansvarig verksamhet.
Ansvar
Energistrateg.

Bild 11. Polykristalina solceller.
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