
2020-02-11 Klimatkommunernas medlemstest

https://docs.google.com/forms/d/1L9i9F7ZnQBNW45rIlR7sDZ_ost8fQjXyDqRC8AW79MQ/edit 1/14

Klimatkommunernas medlemstest
Medlemstestet är en form av kvalitetssäkring och har som syfte att granska det klimatarbete som 
kommunen genomför och planerar att genomföra. Testet är till både för Klimatkommunernas 
medlemmar och kommuner som vill bli medlemmar i föreningen.

Den första förutsättningen för medlemskap är att baskraven är uppfyllda. 

Testets övriga delar innehåller underfrågor som är poängsatta. Syftet är att djupdyka inom respektive 
del. Testet skall kunna användas av både erfarna klimatkommuner som genomfört många åtgärder 
men också av kommuner som nyligen påbörjat ett aktivt klimatarbete och som uppvisar ett stort 
engagemang och höga ambitioner i klimatfrågan. 

Testet är indelat i åtta övergripande områden: 

• Baskrav för medlemskap
• Mål, åtgärder och uppföljning 
• Organisation och förankring 
• Transporter 
• Energi 
• Samhällsplanering och byggande
• Upphandling och inköp
• Kommunikation, samarbete med näringslivet och kommuninvånarna

Maxpoäng för respektive avsnitt:

Mål, åtgärder och uppföljning: 15 poäng
Organisation och förankring: 5 poäng
Transporter: 12 poäng
Energi: 11 poäng
Samhällsplanering och byggande: 10 poäng
Upphandling och inköp: 8 poäng
Kommunikation, samarbete med näringslivet och kommuninvånarna: 5 poäng

*Obligatorisk

Kontaktuppgifter

1. Kommun: *

2. E-post till kontaktperson: *

3. Telefonnummer till kontaktperson: *

Baskrav för medlemskap
Dessa baskrav (3 st) måste vara uppfyllda för att medlemskap i Klimatkommunerna ska kunna bli 
aktuellt. 
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4. Baskrav 1: Har kommunen/regionen politiskt antaget/antagna mål för att minska utsläppen
av växthusgaser för kommunen som geografiskt område? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

5. Om ja: Hur är beslutet formulerat och vilket är målåret?
 

 

 

 

 

6. Följer ni regelbundet upp målet? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

7. Beskriv kortfattat hur detta går till och hur ofta det görs:
 

 

 

 

 

8. Baskrav 2: Har kommunen/regionen politiskt antaget/antagna mål för att minska utsläppen
av växthusgaser för kommunen som organisation? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

9. Om ja: Hur är beslutet formulerat och vilket är målåret?
 

 

 

 

 

10. Följer ni regelbundet upp målet? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej
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11. Beskriv kortfattat hur detta går till och hur ofta det görs:
 

 

 

 

 

12. Baskrav 3: Har kommunen/regionen en politiskt antagen handlingsplan med åtgärder för
att minska utsläppen av växthusgaser (alternativt som delar i flera handlingsplaner,
exempelvis trafik, avfall, energi) *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

13. Beskriv kortfattat vilka planer/strategier (eller motsvarande) som i huvudsak hanterar
klimatfrågor i kommunen/regionen:
 

 

 

 

 

Mål, åtgärder och uppföljning

14. Fråga 1: Bedömer ni att kommunens/regionens klimatmål för det geografiska området är
skarpare än det nationella målet om nettonollutsläpp 2045?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

15. Beskriv på vilket sätt målet är skarpare än det nationella:
 

 

 

 

 

16. Fråga 2: Har kommunen/regionen tagit beslut om att bli en fossilbränslefri kommun
och/eller organisation? *
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej
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17. Om ja: Hur är beslutet formulerat och vilket är målåret?
 

 

 

 

 

18. Fråga 3: Har kommunen/regionen skrivit på Covenant of Mayors (Borgmästaravtalet),
Compact of Mayors, eller är ni medlemmar i Energy Cities, ICLEI, Fossilfritt Sverige eller
liknande samarbeten?
Markera alla som gäller.

 Covenant of Mayors (Borgmästaravtalet)

 Compact of Mayors

 Energy Cities

 ICLEI

 Fossilfritt Sverige

 Inget av ovanstående

 Övrigt: 

Fråga 4a: Hur mycket har de TOTALA utsläppen av
växthusgaser för kommunen/regionen som geografiskt område
minskat sedan 1990? Ange även vilket år den senaste
uppföljningen gjordes.

19. Utsläpp 1990 (ton):

20. Utsläpp vid senaste uppföljningen (ton):

21. Minskning sedan 1990 (ton):

22. Minskning sedan 1990 (%):

Fråga 4b: Hur mycket har utsläppen av växthusgaser PER
INVÅNARE för kommunen/regionen som geografiskt område
minskat sedan 1990? Ange även vilket år den senaste
uppföljningen gjordes.

23. Utsläpp 1990 (ton/invånare):
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24. Utsläpp vid senaste uppföljningen
(ton/invånare):

25. Minskning sedan 1990 (ton/invånare):

26. Minskning sedan 1990 (%):

27. Senaste uppföljningen gjordes år:

28. Avser minskningen CO2 eller CO2-ekvivalenter?
Markera endast en oval.

 CO2

 CO2-ekvivalenter

29. Fråga 5: Inom vilka sektorer har kommunen/regionen eller dess bolag genomfört
klimatåtgärder (här avses ej klimatanpassning) under de senaste fem åren?
Markera alla som gäller.

 Trafik

 Energiförsörjning/energiproduktion

 Skola och utbildning

 Livsmedel

 Kommunens upphandling och inköp

 Energi i kommunens lokaler

 Energi i kommunägda bostäder

 Kommunens tjänsteresor

 Kommunens persontransporter

 Kommunens övriga transporter

 Gatubelysning

 Miljötillsyn

 Kapitalförvaltning

 Skuldförvaltning (Gröna obligationer)

 Kommunikation med kommuninvånare

 Arbetsmaskiner

 Kommuninvånarnas konsumtion

 Jordbruk (gödsel, metanutsläpp från djurhållning m.m.)

 Avfall och avlopp (t.ex. metanläckage från deponier)

 Produktanvändning (lösningsmedel, lustgasläckage m.m.)

 Övrigt: 
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30. Fråga 6: För vilka områden/sektorer har kommunen/regionen eller dess bolag beslutat om
att minska växthusgasutsläppen?
Markera alla som gäller.

 Trafik

 Energiförsörjning/energiproduktion

 Livsmedel

 Kommunens upphandling och inköp

 Energi i kommunens lokaler

 Energi i kommunägda bostäder

 Kommunens tjänsteresor

 Kommunens persontransporter

 Kommunens övriga transporter

 Gatubelysning

 Miljötillsyn

 Kapitalförvaltning

 Skuldförvaltning (Gröna obligationer)

 Arbetsmaskiner

 Kommuninvånarnas konsumtion

 Jordbruk (gödsel, metanutsläpp från djurhållning m.m.)

 Avfall och avlopp (t.ex. metanläckage från deponier, biogasproduktion från avloppsvatten
m.m.)

 Produktanvändning (lösningsmedel, lustgasläckage m.m.)

 Övrigt: 

Organisation och förankring

31. Fråga 7: Finns ett strukturerat samarbete mellan olika förvaltningar/koncernbolag kring
energi- och klimatfrågor?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

32. Beskriv kortfattat:
 

 

 

 

 

33. Fråga 8: Finns ett forum (alternativt styrgrupp) där förtroendevalda träffas för att diskutera
energi- och klimatfrågor?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej
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34. Beskriv kortfattat:
 

 

 

 

 

35. Fråga 9: Finns det någon person som är anställd av kommunen/regionen för att jobba
strategiskt med klimatfrågor?
Markera endast en oval.

 Nej

 Ja, deltid

 Ja, det finns minst 1 heltidstjänst (kan vara flera personer som har delar av denna tjänst)

36. Fråga 10: Har kommunen/regionen genomfört någon större utbildningsinsats om klimat-
och energifrågor för anställda och/eller för förtroendevalda under de senaste två åren?
Markera endast en oval.

 Nej

 Ja, vid ett enskilt tillfälle

 Ja, det hålls återkommande utbildningar

37. Fråga 11: Inkluderar kommunen/regionen krav på att minska
klimatpåverkan/energieffektivisera i ägardirektiv för sina kommunala/regionala bolag?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

38. Beskriv kortfattat:
 

 

 

 

 

Transporter



2020-02-11 Klimatkommunernas medlemstest

https://docs.google.com/forms/d/1L9i9F7ZnQBNW45rIlR7sDZ_ost8fQjXyDqRC8AW79MQ/edit 8/14

39. Fråga 12: Arbetar kommunen/regionen med minskad klimat- och miljöbelastning av den
egna personalens resor i tjänsten och i egna transporter? Markera inom vilka områden:
Markera alla som gäller.

 Fossilbränslefri fordonsflotta som drivs med förnybart bränsle (kommunens egna/leasade
personbilar och lastbilar)

 Fossilbränslefria arbetsmaskiner som drivs med förnybart bränsle

 Resepolicy och/eller mötespolicy för att minska klimatpåverkan från tjänsteresor

 Tjänstecyklar

 Ruttplanering för minskad körsträcka i hemtjänst och dylikt

 Video-, webb- eller telefonmöten

 Klimatväxling

 Samordnad varudistribution

 Kommunens/regionens egna fordon (även leasade fordon och bilpoolsfordon) används
istället för egen bil i tjänsten

 Övrigt: 

40. Fråga 13: Hur många procent av kommunens/regionens personbilar (som kommunen äger
eller leasar) kan drivas med förnybar el, bränsleceller, biogas, etanol eller annat
biodrivmedel?
Markera endast en oval.

 0-25 %

 26-50 %

 51-75 %

 76-100%

41. Fråga 14: Hur ser tankningsgraden ut - följer kommunen/regionen upp om förnybara
drivmedel används i de egna bilar som kan drivas med biodrivmedel?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej
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42. Fråga 15: Ange om kommunen/regionen genomför åtgärder för minskad bilism,
miljöanpassade transporter och transportsystem inom följande områden:
Markera alla som gäller.

 Satsningar för att öka kollektivtrafikresandet (Regelbundna kampanjer t.ex. testresenärer,
förbättring av kvalitet, linjesträckning och turtäthet m.m.)

 Satsningar för att öka gång och cykeltrafik (T.ex. infrastruktur eller kampanjer som
vintercyklister)

 Hög andel förnybara drivmedel inom kollektivtrafiken

 Biogastankställe i kommunen

 Laddstolpar för elbilar

 Planering för elektrifiering av transportsystemet (utöver att sätta upp laddstolpar för
personbilar)

 Vätgas-tankning

 Kommunen erbjuder en bilpool som är öppen för allmänheten

 Sänkta p-normer och krav på mobilitetspaket för de som bygger nya bostadshus

 Kommunikation med kommuninvånare om klimatpåverkan från långvägande resande,
semester, fritidsresor

 Förmånscyklar för kommunanställda

 Uppmuntran till kommunanställda att åka cykel/kollektivt/samåka till arbetet

 Övrigt: 

43. Fråga 16: Har ni gjort en resvaneundersökning?
Markera alla som gäller.

 Ja

 Nej

44. Om ni har gjort en resvaneundersökning, beskriv kort detta arbete (När gjordes den? Hur
gick ni tillväga? Urval? Omfattning? osv)
 

 

 

 

 

45. Fråga 17: Hur många procent av alla resor inom kommunen/regionen sker med gång,
cykel respektive kollektivtrafik?
 

 

 

 

 

Energi
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46. Fråga 18: Ange inom vilka av följande områden som kommunen/regionen arbetar med
energieffektivisering och förnybar energi i egenägda lokaler:
Markera endast en oval per rad.

Alltid Ibland

Vid nybyggnation
Vid ombyggnation och/eller större
renoveringar
Konverterar till förnybar energi i
uppvärmningen

47. Fråga 19: Ange inom vilka av följande områden som kommunen/regionen arbetar med
energieffektivisering och förnybar energi i egenägda bostäder:
Markera alla som gäller.

Alltid Ibland

Vid nybyggnad
Vid ombyggnad och/eller större
renoveringar
Konverterat till förnybar energi i
uppvärmningen

48. Fråga 20: Hur stor andel av kommunens/regionens användning av värme till egna lokaler
producerades förra året med förnybara energikällor som t.ex. sol, biomassa, spillvärme
etc?
Markera endast en oval.

 1-25 %

 26-50 %

 51-75 %

 76-100 %

49. Fråga 21: Hur stor total andel av kommunens/regionens inköp av el till egenägda lokaler
var under förra året Bra Miljöval-märkt eller produktionsspecifik förnybar el?
Markera endast en oval.

 0-25 %

 26-50 %

 51-75 %

 76-100 %

50. Fråga 22: Ställer kommunen/regionen krav på Gröna Hyresavtal (eller motsvarande för att
minska lokalers miljöpåverkan) när lokaler hyrs av andra fastighetsägare?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

51. Om ja, beskriv kort
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52. Fråga 23: Producerar kommunen/regionen egen förnybar el?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

53. Beskriv:
 

 

 

 

 

54. Fråga 24: Uppmuntrar kommunen/regionen aktivt privata fastighetsägare att installera
solceller?
Markera endast en oval.

 Nej

 Delvis, t.ex. när fastighetsägare själva hör av sig till energi- och klimatrådgivaren

 Ja, kommunen har medvetet vänt sig utåt med information till fastighetsägare

Samhällsplanering och byggande

55. Fråga 25: Inom vilka av följande områden i den fysiska planeringen arbetar
kommunen/regionen för att minska utsläppen av växthusgaser?
Markera alla som gäller.

 Lokalisering av infrastruktur, arbetsplatser och bostäder för minskat transportbehov och
energieffektiva transporter

 Lokalisering av bebyggelse för utbyggnad av fjärrvärmenätet

 Lokalisering av handel för att minska transportbehov

 Utpekande av områden som är lämpliga för vindkraft

 Lättnader i bygglovsregler för solenergianläggningar

 Energikrav på bebyggelse vid exploatering när kommunen äger marken

 Lokalisering av köpcentra/handel

56. Kommentar
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57. Fråga 26: Ställer kommunen/regionen krav på materialval (t.ex. genom livscykelanalys) för
att minska klimatpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar
av egenägda lokaler och bostäder?
Markera endast en oval.

 Nej

 Ja, vid enstaka tillfällen

 Ja, i mer än hälften av tillfällena

 Ja, alltid

58. Om ja på fråga 26, beskriv kort hur (metod, vilka material, i vilket skede i byggprocessen
osv)?
 

 

 

 

 

59. Fråga 27: Inom vilka områden har behovet av klimatanpassning undersökts, utretts
och/eller vidtas åtgärder?
Markera alla som gäller.

 Fysisk planering

 Kommunikationer

 Tekniska försörjningssystem

 Bebyggelse och byggnader

 Människors hälsa

 Areella näringar (jordbruk, skogsbruk, fiskerinäring, jakt, rennäring)

 Turism

 Naturmiljö

 Översvämningar

 Ras, skred och erosion

 Bidrag till förebyggande åtgärder

 Information och utbildning

 Övrigt: 

Upphandling och inköp
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60. Fråga 28: Inom vilket av följande områden ställer kommunen/regionen krav på
energieffektivitet och minskad klimatpåverkan i upphandlingar och inköp?
Markera endast en oval per rad.

Ibland Alltid
Fordon (krav på att bilar drivs med
el, gas, etanol eller annat
biodrivmedel)
Drivmedel
Möbler
Kontorsartiklar
Trycksatta gaser
IT och telekommunikation
Resebyråtjänster
Inköp av livsmedel
Livsmedelsdistribution
Livsmedelsförpackningar
Måltidstjänster
Godstransporter
Samordnade varuleveranser
Samhällsbetalda resor (skolskjuts,
färdtjänst, sjukresor)
Byggentreprenader
Krav på energieffektiv utrustning
såsom belysning, ventilation, IT-
produkter, köksutrustning etc.
El och värme från förnybara
energikällor
Transportkrav på väg- och
anläggningsentreprenad
Byggmaterial
Arbetsmaskiner

61. Fråga 29: Följer ni upp klimatpåverkan från livsmedel i den egna organisationen?
Markera alla som gäller.

 Ja

 Nej

62. Om ja på fråga 29, beskriv på vilket sätt (metod, inköp och/eller matsvinn, hur ofta osv).
 

 

 

 

 

Kommunikation, samarbete med näringslivet och
kommuninvånarna

63. Fråga 30: Har kommunen engagerat förskolor och skolor i klimatarbetet under de senaste
två åren?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej
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Tillhandahålls av

64. Beskriv på vilket sätt:
 

 

 

 

 

65. Fråga 31: Har ni något strukturerat samarbete med näringslivet för att uppnå klimatmålen?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

66. Om ja på fråga 31, beskriv samarbetet kort.
 

 

 

 

 

67. Fråga 32: Gör ni några klimatinsatser riktade till allmänheten?
Markera alla som gäller.

 Kampanjer och information på sociala medier

 Kampanjer i press och media

 Hushållsutskick

 Klimat/energirådgivning

 Tävlingar

 Forum där medborgare kan tycka till (tex cykelråd eller andra råd)

 Arrangerar klimatföreläsningar/kunskapshöjande arrangemang

 Uppmärksammar Earth Hour

 Övrigt: 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

