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Kallelse Hållbarhetsrådet 
Tid Tisdagen den 26 oktober 2021 klockan 09:00-12:00 
Plats Kommunhuset, Lokal Tryggö, Kungshamn och digitalt via Teams 
Ordförande Eva Abrahamsson 

 

 
 
Ärende  Dnr Föredragande 

 Val av justerare samt tid och plats för justering 
Upprop   

1.  Godkännande av dagordning (B)   

2.  Remissvar revidering av kostpolicy (B) 2021/844 Emma Vånder (5 
min) 

3.  Ansökningar utvecklingsmedel folkhälsa 2022 (B) 2021/665 

Emma Vånder, Elias 
Rödström & Mattias 
Carlsson, Annika 
Storm (40 min) 

4.  Rapport av kommunens klimatlöften 2021 (B) 2020/674 Pia Bergenholtz (15 
min) 

5.  Klimatlöften 2022 (B) 2021/498 Pia Bergenholtz (15 
min) 

6.  Finansiering av gemensam samverkanskonferens 
(B)   Emma Vånder (10 

min) 

7.  Information från Hållbarhetsfestivalen (I)  Pia Bergenholtz (10 
min) 

 
(B) Beslut 
(I) Information 
 

OBS! Digitalt sammanträde - bokning sänds separat. 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-06 KA 2021/000844 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Emma Vånder, emma.vander@sotenas.se 
Folkhälsostrateg 
 

Remissvar Kostpolicy för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 
Hållbarhetrådet har fått möjlighet att lämna remissvar angående reviderad Kostpolicy. 
Kostpolicyn ska vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet för alla 
kommunala verksamheter där måltidsenheten står för de största livsmedelsinköpen. 

Beskrivning av ärendet 
Hållbarhetrådet har fått möjlighet att lämna remissvar angående reviderad Kostpolicy efter 
beslut i Kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-05-18 § 23   
 
Kostpolicyn ska vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet för alla 
kommunala verksamheter där måltidsenheten står för de största livsmedelsinköpen. Den 
följer gällande lagstiftning, de nationella riktlinjerna som Livsmedelverket har tagit fram 
gällande bra måltider i förskola, skola och äldreomsorg samt de nationella 
rekommendationerna som finns gällande specialkost och anpassad kost. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Hållbar utveckling 

En kostpolicy är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, då de offentliga måltiderna har en 
betydelsefull uppgift att främja en konsumtion som är bra för både hälsan och miljön. 
 
Genom att följa Livsmedelsverkets riktlinjer om bra måltider i förskola, skola och för äldre 
samt de nationella rekommendationerna för specialkost och anpassad kost ges det 
möjlighet för jämlik hälsa för alla invånare som tar del av den offentliga måltiden.  
 
Kostpolicyn är kopplad till Hållbarhetsstrategin och berör dess prioriterade områden 
”Hälsa och välbefinnande”, ”Hållbar konsumtion och produktion” samt ”Havet som 
utgångspunkt”. Policyn understryker att kommunen ska arbeta aktivt för att minimera 
matsvinn samt att eftersträva att öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel. 

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Hållbarhetsrådet beslutar att ställa sig bakom förvaltningens remissvar på Kostpolicyn för 
Sotenäs kommun.    
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Remissvar Kostpolicy för Sotenäs kommun 
Protokoll KSTU 2021-05-18 § 23 
Förslag Kostpolicy 2021-04-28 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens tekniska utskott 
Kostchef  
 
 
 

  
Emma Vånder Per Svensson 
Folkhälsostrateg Chef Näringsliv och utveckling 
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Bilaga – Remissvar Kostpolicy för Sotenäs kommun 
Förvaltningen ser positivt på föreslagen Kostpolicy där näring, kvalitet, måltidsmiljö, 
hållbar utveckling och upphandling är viktiga faktorer i policyn.  
 
De offentliga måltiderna har en betydelsefull uppgift att både främja en konsumtion och 
kunskap om vilka livsmedel som är bra för både hälsan och miljön, vilket kan ge ökade 
förutsättningar för goda levnadsvanor. Offentliga måltider, särskilt i skolan har också en 
viktig kompensatorisk roll för att främja jämlikhet i hälsa.  
 
Att följa Livsmedelsverkets riktlinjer ger en god grund till policyn eftersom det är Sveriges 
expertmyndighet på livsmedelsområdet. Livsmedelsverkets arbete innefattar så väl ett 
jämställdhetsperspektiv som klimat- och miljöperspektiv. 
 
Kostpolicyn lyfter fram att inflytande och delaktighet är viktigt för att ge fler måltidsgäster 
chans att påverka måltidsupplevelsen och ge förutsättningar att kunna vara med och 
utveckla måltidsenheten. Det ses som viktigt att det finns en plan för hur 
delaktighetsarbetet ska gå till. 
 
Positivt att hela måltidsupplevelsen lyfts för att ge fler människor förutsättningar att få sina 
behov tillgodosedda. Det är inte bara fokus på vad som serveras, utan även hur.  
 
Det bör finnas en plan för att kostpolicyn ska uppdateras löpande, förslagsvis vid varje ny 
mandatperiod. För övrigt är det inga fler synpunkter på policyn.  
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Kostpolicy för Sotenäs kommun 
 
Inledning 

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplatser 
och kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan och välbefinnandet i 
alla åldrar. Måltiden ska ge näring, stimulans, tid för avkoppling och trevlig samvaro 
samt främja en hållbar utveckling.  Måltidsupplevelsen påverkas till stor del av 
individuella förväntningar varför matgästens möjlighet till dialog, inflytande och 
påverkan kring måltiden är viktig.  
 
 

Bakgrund och syfte 

Kommunen har en gemensam måltidsenhet för barn, ungdomar och äldre där 
kostpolicyn ska vara ett styrande och vägledande dokument i det dagliga arbetet. 
Kostpolicyn ska också användas vid planering och uppföljning av måltidsverksamheten. 
För övriga berörda kommunala verksamheter och verksamheter som, på uppdrag eller 
genom avtal med kommunen, bedriver tillagning och/eller försäljning av livsmedel och 
caféverksamhet, ska policyn ses som ett vägledande dokument.  
 
 

Näring 

Måltiderna ska vara näringsriktiga, goda, omväxlande och anpassade efter matgästernas 
behov. Detta efterföljs genom att verksamheten följer Livsmedelsverkets riktlinjer samt 
att man ska ta tillvara på sensoriska kvalitetsvärden som doft, smak, utseende, 
konsistens och näringsinnehåll genom att i möjligaste mån serveras nylagad. 
 
 
Kvalité 

Mat och måltider ska präglas av ett tydligt kvalitets- och servicetänkande genom hela 
måltidsverksamheten. Detta ska göras i samarbete med beställande verksamheter där 
gällande lagstiftning och nationella riktlinjer följs så som Livsmedelsverkets riktlinjer 
för förskola, skola och äldreomsorg samt rekommendationer för specialkost och 
anpassad kost. All berörd personal har rätt kompetens för det arbete man ska utföra. 
 
                                                                         
Måltidsmiljö 

Alla måltider ska serveras i en lugn och trevlig miljö där gästen är i fokus och får ha 
inflytande och känna delaktighet. Måltiden skall vara en upplevelse av syn, smak, doft, 
matglädje, gott bemötande och gemenskap.  
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Hållbar utveckling och upphandling 

Kommunens måltider ska genomsyras av ett ansvarstagande gentemot miljö, 
demokratiska, ekonomiska och sociala aspekter. Upphandling och hantering av 
livsmedel ska stimulera miljöriktiga och etiska inköp.  Kommunens måltidsverksamhet 
ska arbeta för en hållbar utveckling och präglas av ett hälsofrämjande synsätt. 
 
Kommunen arbetar aktivt för att minimera matsvinn samt att eftersträva att öka andelen 
ekologiska och närproducerade livsmedel. Kommunen eftersträvar även att minska 
miljöpåverkan genom att arbeta för att avfall källsorteras och minska koldioxidutsläpp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verksamhet Projektnamn Målgrupp Syfte Ansökt belopp 

Utbildningsförvaltningen HBTQ+ satsning 
Primärt HBTQ+ 
personer 

Skapa trygga rum för HBTQ+ personer, 
kunskapsspridning och anordna Pride-festival. 165 000 

Omsorgsförvaltningen - 
Bryggan 

Bad och 
styrketräning på 
Tumlaren 

Bryggans 
deltagare 

Främja psykisk och fysisk hälsa hos Bryggans 
deltagare. 15 000 

Privatperson Stenpromenaden Allmänhet Sprida glädje hos de som går promenaden. 50 000 

Tumlaren 
Friluftsliv för ökad 
folkhälsa 

Allmänhet och 
riktade grupper  

Skapa delaktighet & intresse hos målgrupperna 
som har långt till friluftslivet på olika sätt, bland 
annat genom uppsökande, information och 
praktiska aktiviteter.  600 000 (2 år) 

Tumlaren 
Aktiviteter i 
varmvattenabassäng 

Allmänhet och 
riktade grupper  

Väcka intresse hos målgrupper / föreningar/ 
företag som skulle kunna må bättre genom 
bad/träning i varmvatten, genom uppsökande, 
information och praktiska aktiviteter 100 000 

Tumlaren 
Jämlik hälsostart i 
livet Barnfamiljer Förebygga övervikt hos barn 50 000 

Röds Västergård & Abloc 
AB 

Etablera led för 
stidcykling mellan 
Stensjö & Röd Allmänhet  

Skapa en sammanhållen led för stigcykling i 
syfte att främja friluftsliv och fysisk aktivitet 12 000 

Sotenäs 
kommunbibliotek Läsning i förskolan 

Förskolebarn & 
förskolepersonal 

Ökad jämlikhet och större delaktighet i 
samhället för alla som blir stöttade i sin språk- 
och läsutveckling 72 000 
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ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL FÖR FOLKHÄLSOINSATSER  

Etablera led för stigcykling mellan Stensjö och Röd 
 

Sökande organisation:  

Röds Västergård & Abloc AB 

 
Kontaktperson (vid fler bör det stå tydligt vem som har respektive ansvar): 

Elias Rödström – Röds Västergård. Primär kontaktperson 

Mattias Carlsson – Abloc AB 

 
Telefon: 

0707 794 798 - Elias Rödström 

0761 824 247 - Mattias Carlsson 

 
E-post: 

elias.rodstrom@gmail.com 

mattias@abloc.se 

 
Sökt belopp:  

12 000 kr 

 
Utbetalningsuppgifter: 

Skickas om medel beviljas. 
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Förankring av ansökan: 

Ansökan är förankrad i den egna organisationen hos: 

 

 Avdelnings-/Enhetschef   

 Förvaltningschef 

 Nämnd 

 Styrelse 

 Annan 

 

Koppling till Rådets prioriterade områden 

 Jämlika och jämställda livsvillkor 

 Goda levnadsvanor (drogförebyggande verksamhet, fysisk aktivitet, kost, 

välmående m.m.) 

 Främjandet av psykisk och social hälsa 

 

Bakgrund 

Sotenäs saknar en sammanhållen led för stigcykling. Genom att skapa en stig anpassad 

för cykling binder vi samma dem två områdena Stensjö och Röd för att undvika att 

cykla på den hårt trafikerade väg 171. Vi tror att detta skulle inspirera många fler att 

aktivera sig i området och bidra till ökad möjlighet till naturupplevelser och friskvård. 

 

Det aktuella området lämpar sig bra för stigcykling då det finns ett flertal gamla 

stenbrott i berget. Till dessa har det anlagts mindre vägar anpassade för häst med vagn. 

Projektet går ut på att koppla ihop vägarna till stenbrotten med området där Röds 

väderkvarn en gång fanns. Till denna kvarn finns det också en gammal väg att använda.  

 

På bergets topp (104 m ö.h.), strax intill kvarnen, finns ett stenröse där utsikten är 

milsvid. Här kommer leden gå förbi. 

 

Detta projekt ligger i linje med det goda arbete som redan gjorts i det uppskattade 

projektet Hike & Bike och bör ses som en fin utveckling i området och i närhet till 

”Hike & Bike pointen Nordens Ark” 

 

Abloc AB: Företaget Abloc arbetar med att skapa förutsättningar och händelser som 

möjliggör till ett aktivare liv på hållbart sätt. Abloc arrangerar sedan många år tillbaka 

cykelupplevelser i nära samarbete med bland annat Tumlaren, Nordens Ark och 

Ramsviks Camping. Mer info om Abloc: www.abloc.se 

 

Röds Västergård: På gården bedrivs idag växtodling och skogsbruk. Delar av 

Soteleden går över fastigheten och här ligger också Rödskojan som är ett populärt 

utflyktsmål för både Sotenäsbor och turister. Dagens ägare är 12 generationen på 

gården. Familjen har ett stort intresse för stigcykling och är positiv till att upplåta delar 

av fastigheten för cykling.  
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Syfte och mål  

Målet är att etablera en ny led för stigcykling mellan Stensjö – Röd med syfte att främja 

friluftsliv med fysisk aktivitet.  

 

Ambitionen är att, när detta projekt är klart, sedan fortsätta att bygga led för stigcykel 

genom norra delen av Röd Västergård mot Åby Säteri (Nordens Ark). Total sträcka, 

över Röds Västergård, uppskattas till att bli över 5km.  

 

Förhoppningen är att detta projekt kan leda till liknande initiativ runt om i Sotenäs. 

 

Målgrupp/deltagare  

Genom vår planerade insats är vi med och främjar folkhälsan för en bred målgrupp som 

kommer både ortsbefolkning och turister till stor nytta.  

 

Genomförande och tidplan 

Projektet är idag påbörjat där 440 meter av vägen till Röds mobiltelefonmast är röjd för 

att ge möjlighet att köra upp med lastbil. I tillägg är också 165 meter av den tänka 

cykelstigen röjd (etapp RÖD, se bilaga 1) 

 

Röds Västergård äger en liten skogsmaskin (1.6m bred). Till maskinen finns ett 

dumperflak samt gripskopa. Denna maskin spelar en viktig roll då den kommer 

användas för att transportera ut det grus som behövs för att bygga ihop ledens olika 

etapper. 

 

För att ge underlag till budget har cykelleden delats upp i etapper. Mängden grus och 

tiden för röjning samt transports av grus har uppskattas. Underlaget bifogas i bilaga 1. 

 

Projektet är tänk att genomföras etapp för etapp där terrängtransport av grus är planerat 

att påbörjas under hösten. Hela projektet planeras vara klart efter påskhelgen 2022. 
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Projektorganisation 

Projektet drivs i egen regi av de två sökande.  

 

Fortsättning efter projektet/insatsens slut 

En etablerad led för stigcykling, med fina naturupplevelser, kommer stimulera både 

bofasta och turister att ge sig ut med cykeln.  

 

Förhoppningen är att detta projekt kan byggas på och på sikt bli en motsvarighet till vad 

Soteleden är idag. 

 

Budget och finansiering 

 

 

 

   

Budget 
Totalt 

Belopp 

 
Finansiering från 

egen 
organisation 

 
 

Bidrag från 
Rådet 

Övrig 
finansiering 

Röjning av stig 7 696 7 696 0 0 

Terrängtransport av grus 16 830 16 830 0 0 

Material (~84 ton grus) 12 046 0 12 046 0 

     

     

     

Summa 36 572 24 526 12 046 0 
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Övrig information: Bilaga 1 - Underlag till budget: 

 
  Röja med motorsåg/röjsåg  Terrängtransport - grus 

Etapp namn Längd 
[m] 

Röja 
[h] 

"Fräsa" 
stig [h] 

Kostnad 
 

Antal 
lass 
grus 

Enkel 
körväg 
[m] 

Total 
körtid 
[minuter] 

Kostnad 

BLÅ Traktorväg Kärr 390 1 
 

416 
 

0 
  

0 

LILA Ekskogen 380 4 2.5 2 704 
 

5 625 169 1 828 

ORANGE Giljor & hällar 470 4 1 2 080 
    

0 

(i södra giljan) 
     

5 500 150 1 625 

(hällarna) 
     

2 600 66 715 

(backen öster om 
norra giljan) 

     
4 420 110 1 196 

(i norra giljan) 
     

4 300 96 1 040 

(väster om norra 
giljan) 

     
14 220 302 3 276 

RÖD Gilja intill masten 165 2 1 1 248 
 

6 200 126 1 365 

VIT Kvarnväg 135 0 0 0 
   

0 0 

GRÖN Kvarnen -
”sandgropen” 

390 3 0 1 248 
     

(kvarnen-stenröse) 
     

2 180 41 442 

(kvarnväg. toppen) 
     

5 200 105 1 138 

(kvarnväg. mitten) 
     

6 230 131 1 424 

(kvarväg. stenarna) 
     

7 300 168 1 820 

(stenröse-kvarnväg) 
     

4 240 89 962   
1 930 m 14 h 5 h 7 696 kr 

 
64 

 
25.9 h 16 830 kr 

 

 

 
Figur 1: Karta över led anpassad för cykling. Börjar och avslutas vid bilväg. 
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Pris  

   

Röjning (motorsåg/röjsåg) 
 

416 kr/h ex.moms 

Fräsa stig (röjsåg) 
 

416 kr/h ex.moms 

Terrängtransport 
 

650 kr/h ex.moms 
    
Tekniska specifikationer 

   

Ett lass: 
 

0.86 [m3] (1200 kg) 

Uppskattad hastighet i 
terräng 

 
4 km/h 

    

Material        

Ungefärlig densitet för grus  1.45 Kg/m3     

Estimerad kompressionsgrad  5%    
  

        

  lass volym est.vikt pris  kostnad 

Grus: 0-16  44 37.8 57.6 150  8642 

Grus: 0-35  20 26.2 26.2 130  3404 

    83.8   12 046 
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Förankring av ansökan: 

Ansökan är förankrad i den egna organisationen hos: 
 
X    Avdelnings-/Enhetschef   
 Förvaltningschef 
 Nämnd 
 Styrelse 
 Annan 
 
Koppling till Rådets prioriterade områden 
X    Jämlika och jämställda livsvillkor 
X    Goda levnadsvanor (drogförebyggande verksamhet, fysisk aktivitet, kost,               
välmående m.m.) 
X    Främjandet av psykisk och social hälsa 
 
Bakgrund 
Barnbibliotekarierna i Munkedals och Sotenäs kommuner arbetar ihop för att i båda 
kommunerna starta studiecirklar med förskolans personal där vi tillsammans undersöker 

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL FÖR FOLKHÄLSOINSATSER  

Projektets/Insatsens namn – Läsning i förskolan (arbetsnamn)  
 
Sökande organisation:  
Sotenäs kommunbibliotek 
 
Kontaktperson (vid fler bör det stå tydligt vem som har respektive ansvar): 
Annika Storm 
 
Telefon: 0523–664654 
 
E-post: annika.storm@sotenas.se 
 
Sökt belopp:72 000  

 
Utbetalningsuppgifter: Ansvar 351, VHT 32000 
 
 
Använd nedanstående rubriker och beskriv kort vad ni ansöker om utvecklingsmedel till. Ta bort den 
röda informationstexten innan ansökan sänds in. 
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bilderboken som utgång för samtal och hur man kan utveckla arbetet med böcker och 
läsning på olika sätt. Detta görs med inspiration från projektet ”Läs hjärta förskola” som 
Göteborgs stadsbibliotek driver i Göteborg. Vi vill göra något liknande i våra 
kommuner för att främja läsning och högläsning i förskolan, men också utveckla 
samarbetet mellan kommunens olika institutioner, förskola och bibliotek.    
  
 
Syfte och mål  
Bristande läsförståelse och läsförmåga har under det senaste decenniet lyfts fram som 
ett växande samhällsproblem. Det är avgörande för varje barn och för samhället att alla 
barn får en god språklig grund, samt möjlighet att utveckla ett rikt språk och god 
läsförmåga. Läsning, högläsning och samtal/dialog/frågor om det som läses bidrar till 
språkutveckling och ordförråd. Det lägger en god grund för barnets egen läsinlärning. 
Ett läsprojekt i förskolan når barn i alla samhällsklasser. Projektet syftar därför på 
längre sikt till ökad jämlikhet och större delaktighet i samhället för alla som blir stöttade 
i sin språk- och läsutveckling. Vårt mål är inspirerade pedagoger som med större 
självförtroende och mer kunskap kan arbeta med böcker och läsning på förskolan.    
 
Målgrupp/deltagare 
Förskolepersonal och bibliotekarier deltar i studiecirklar. Barnen i Sotenäs kommuns 
förskolor får nytta av projektet.   
 
Genomförande och tidplan 
Vi planerar fem cirkelträffar på ett år, i dessa ingår två föreläsningar. Två pedagoger 
från varje förskola deltar i en grupp med åtta pedagoger och två bibliotekarier. 
Biblioteket köper in böcker som blir förskolans, 3–5 bilderböcker som det jobbas med 
inför varje träff. Vi arbetar utifrån Agneta Edwards: ”Bilderbokens mångfald och 
möjligheter”. 2022 vill vi ha en pilotgrupp i varje kommun och om det går bra fortsätter 
vi projektet två år efter det.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
Projektorganisation 
2 Bibliotekarier är projektledare. Vi organiserar och håller i studiecirkeln, planeringen 
av upplägget sker tillsammans med förskolans rektorer.  
 
Fortsättning efter projektet/insatsens slut 
Om projektet fallit väl ut så finns mer kunskap i förskolan, fler idéer och mer inspiration 
när det gäller hur man kan läsa för barn, vad man kan läsa och vilka inspirerande 
miljöer man kan skapa.  
 
 

mailto:emma.vander@sotenas.se
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Budget och finansiering 

 
 
   
Övrig information: 

45 000 söks från kulturrådet: ”Bokstart”. De pengarna får inte användas till bokinköp. 

Budget 
Totalt 

Belopp 

 
Finansiering från 

egen 
organisation 

 
 

Bidrag från 
Rådet 

Övrig 
finansiering 

Bilderböcker till förskolan 3 grupper (1 grupp/ år). Varje 
deltagare får till sin förskolegrupp 3–5 böcker/ tillfälle= 
15-25 böcker/ år. 8 deltagare/ grupp  60. 000kr 

 
 

 
 
60 000   

Agneta Edwards bok 3 grupper (3 år) 12. 000kr 
   

12 000  
Inspirations föreläsningar för pedagoger 6 st á 7 500 = 
45 000 (3 år) 45. 000kr 

  
45.000kr 

Personalkostnader 100 timmar, ca 50 000 50. 000 
 
50 000 

 
 

  
  

 

  
  

 

Summa  167.000kr 
 
50 000 

 
72 000 45 000 

mailto:emma.vander@sotenas.se
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-18 KA 2020/000674 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Bergenholtz, pia.bergenholtz@sotenas.se 
Hållbarhetsstrateg 
 

Kommunernas klimatlöften 2021 

Sammanfattning 
Hösten 2020 bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas 
klimatlöften. Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-28 att anta 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 20 och 21. Under 2021 har alla förvaltningar och flertalet kommunala 
bolag arbetat med att genomföra de olika åtgärderna. De antagna klimatlöftena 2021 
kopplar an till Sotenäs Hållbarhetsstrategis alla fokusområden, varav Hållbar konsumtion 
och produktion är den främsta. Klimatlöftena har bidragit till Kommunfullmäktiges mål att 
främja hållbar utveckling ur socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.    

Beskrivning av ärendet 
Hösten 2020 bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas 
klimatlöften. Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-28 att anta 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 20 och 21. Under 2021 har alla förvaltningar och flertalet kommunala 
bolag arbetat med att genomföra de olika åtgärderna. I bilaga 2 redogörs vad som gjorts för 
att genomföra de antagna löftena.  

Konsekvensbeskrivning 

Hållbar utveckling 

De antagna klimatlöftena 2021 kopplar an till Sotenäs Hållbarhetsstrategis alla 
fokusområden, varav Hållbar konsumtion och produktion är den främsta.  
Klimatlöftena har bidragit till Kommunfullmäktiges mål att främja hållbar utveckling ur 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Gällande det miljömässiga perspektivet 
har klimatlöftena medverkat till att Sotenäs tar mindre resurser i anspråk och utifrån de 
schablonberäkningar som finns gjorda för kommunernas klimatlöftens beräknade 
klimatnytta, så har Sotenäs genom dessa åtgärder minskat sin klimatpåverkan 591 
CO2e/år.  
Klimatlöftena har inneburit vissa ökade ekonomiska kostnader men också besparingar, inte 
minst i det längre perspektivet.  
Klimatlöftenas inverkan på det sociala perspektivet av hållbar utveckling är något mer 
svåranalyserad även om de torde bidra till ett inkluderande samhälle genom att t.ex. bidra 
till ökad delningsekonomi och aktiviteter riktade till allmänhet om klimatet. Klimatlöftena 
syftar till att stärka arbetet för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 och är en del i att 
skapa en hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Utifrån barnperspektivet är 
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klimatlöftena därmed till gagn för barn och kommande generationers möjligheter att leva 
och verka i Sotenäs kommun. Internt i kommunen har även arbetet med klimatlöftena 
bidragit till förvaltningsövergripande samarbete.  

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom uppföljningsformuläret som ska skickas in 
till Klimat 2030 och Västra Götalandsregionen.   

Beslutsunderlag 
1. Uppföljningsformulär klimatlöften 2021 Sotenäs 
2. Rapport klimatlöften 2021 Sotenäs 

Beslutet skickas till 
Chef Näringsliv och utveckling 
Hållbarhetsstrateg 
 
 

  
Pia Bergenholtz Per Svensson 
Hållbarhetsstrateg Chef Näringsliv och utveckling 
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Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om...  
 
... är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i 
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har 
undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende 
region.  
 
Klimat 2030 driver satsningen Kommunernas klimatlöften för att stötta 
kommunerna att ta nästa steg i sitt klimatarbete. Tillsammans kan vi göra mer! 
 
Uppföljningsformulär 
Detta formulär ska användas när ni rapporterar in vilka av era klimatlöften för 
2021 som ni genomfört. Fyll i direkt i filen och spara sedan som PDF, namnge med 
vilken kommun det gäller. 
 
Senast den 1 december 2021 ska kommunen skicka in uppföljningsformuläret 
via e-post till: klimat2030@vgregion.se.  
 
Svarsalternativen är: 

• Ja, genomfört.  
• Nej, men påbörjat.  
• Nej, inte påbörjat. 
• Inte antagit. 

 
Alla delarna som beskrivs i varje löfte ska vara uppfyllda, om olika alternativ anges 
ska något av dessa vara uppfyllda. 
 
Klimat 2030 kommer inte ha möjlighet att granska beskrivande texter från 
kommunerna, men däremot tror vi att kommunen kan ha behov av att internt följa 
upp hur det gått mer i detalj. De klimatlöften som kommunen inte lyckats 
genomföra går bra att anta igen för genomförande nästa år (utifrån de justeringar 
som gjorts i vissa formuleringar). 
 
Sista dag att skicka in uppföljningen är den 1 december men ni har hela året på er 
för genomförandet. Vi tror att ni i slutet av året vet om det kommer tas något steg 
de sista veckorna som leder till att klimatlöftet är uppfyllt.  
 
Uppföljningen görs inte för att jämföra enskilda kommuners arbete, utan detta är 
en satsning vi gör tillsammans.  
 
Tack för er medverkan i satsningen! 
 
Frågor ställs till:  
Lise Nordin, lise.nordin@vgregion.se 0739-67 29 90  
Maria Eléhn, maria.elehn@innovatum.se 0720-17 38 27 

mailto:lise.nordin@vgregion.se
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1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy.  
Det innebär att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen. Klimatstyrande 
innebär att policyn ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta miljö- 
och klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och erbjuda alternativ som cykel och 
bilpool. Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart resande till och från arbetet.   

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor.  
Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas 
flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som 
speglar exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att kunna 
stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder internt i organisationen. 

3. Våra nya personbilar är miljöbilar. 
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet 
ska vara ”spjutspetsnivå” eller ”avancerad nivå” i Upphandlingsmyndighetens 
hållbarhetskriterier för personbilar. Endast undantagsvis väljs basnivå, för undantagen 
krävs ansökan om dispens internt.  

 
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal  

Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, 
exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50 
procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, 
exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.  

 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☐   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☒   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
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5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. 
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och 
redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och 
syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i 
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid. 

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy. 
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöks- 
och handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att 
gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla 
parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från 
hyran av lägenheter. 

7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala 
bostadsbolag.  
Det innebär att boende i kommunala flerbostadshus ska kunna få möjlighet att ladda sin 
el- eller laddhybridbil i anslutning till sin bostad, vid minst fem geografiska platser. 
Kommunen kan teckna avtal med en tjänsteleverantör som tillhandhåller en laddtjänst. 
Kostnaden för laddtjänster bör så långt möjligt tas ut kommersiellt och bäras av dem som 
utnyttjar tjänsten.  

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter. 
Det innebär att kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till flergångsartiklar 
eller bytt ut engångsprodukter av fossilbaserat material till produkter av biobaserat, 
förnybart eller återvunnet material. 

☐   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☒   Inte antagit. 
 

☐   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☒   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
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9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 
upphandlingar.  
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta 
(utöver upphandlingar som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar 
under 2021.  

10. Vi använder cirkulära möbler. 
Det innebär att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst 10 anställda, 
med mer än 50 procent cirkulära möbler. Alternativt använder minst 20 procent cirkulära 
möbler i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de renoveras, 
repareras och används på nytt. 

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa. 
Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser har gjorts. Det kan ske 
genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att 
bostadsområden delar på saker, att kommunen erhåller platser att reparera eller liknande.  

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.  
Det innebär att kommunen mäter matsvinnet har satt ett mål att minska svinnet till max 
45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: 
kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.  

 
 
 
 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☐   Ja, genomfört.   
☒   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 



 
 

6 
 

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål. 
Det innebär att kommunen beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att 
klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt under minst en månad. För 
att täcka in alla typer av måltider i verksamheten kan kommunen sätta mål att nyckeltalet 
för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. 

14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar. 
Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och 
kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i egna 
byggnader/lokaler.  

15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation  
Det innebär att kommunen har minskat byggnationers klimatpåverkan genom att 
använda livscykelperspektiv, inklusive byggmaterial, arbetsmaskiner och 
energianvändning vid drift, vid minst en (1) byggnation. Antingen i egen regi eller som 
kravställning i markanvisning eller detaljplan. 

16. Vi producerar egen solel.  
Det innebär att kommunen ska installera minst en egen anläggning för produktion av solel 
eller är delägare i en solcellspark. 

17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal. 
Det innebär att kommunen köper 100 procent förnybar el i alla förvaltningar och bolag. 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
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18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget 
Det innebär att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi för en årlig 
utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje med kommunens 
egna, eller Västra Götalandsregionens koldioxidbudget med en utsläppsminskningstakt 
om 16 procent per år. 

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation. 
Det innebär att kommunen kan visa att minst en (1) investering har gjorts genom grön 
obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller 
liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt 
och samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer. 

       20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat. 
Det innebär att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska 
genomföras, gärna i samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med 
kommunens energi- och klimatrådgivare. Genom ökad kunskap och medvetenhet om 
klimatkrisen och inspiration till förändring kan kommunen möjliggöra och skynda på 
omställningen. 

 
Kommun: Sotenäs kommun 

Kontaktperson: Pia Bergenholtz 

Befattning: Hållbarhetsstrateg 

E-post: pia.bergenholtz@sotenas.se 

Datum: 2021-10-19 

 

Senast den 1 december 2021 ska kommunen skicka in formuläret via e-post till: 

klimat2030@vgregion.se 

☐   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☒   Inte antagit. 
 

☒   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☐   Inte antagit. 
 

☐   Ja, genomfört.   
☐   Nej, men påbörjat. 
☐   Nej, inte påbörjat. 
☒   Inte antagit. 
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Bakgrund 
Hösten 2020 bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas klimatlöften. 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-10-28 att anta 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 och 21. 
Under 2021 har alla förvaltningar och flertalet kommunala bolag arbetat med att genomföra de olika 
åtgärderna. I denna rapport redogörs för hur Sotenäs kommun arbetat med att genomföra de antagna 
klimatlöftena under 2021. Rapporten utgör underlag till uppföljningsformuläret som ska skickas in till 
Klimat 2030 och Västra Götalandsregionen, där svarsalternativen för varje klimatlöfte är: 

• Ja, genomfört.  
• Nej, men påbörjat.  
• Nej, inte påbörjat. 
• Inte antagit. 

För att ha genomfört ett löfte ska alla delarna som beskrivs i definitionen vara uppfyllda, om olika alternativ 
anges ska något av dessa vara uppfyllda. I rapporten, som skrivs under sista kvartalet 2021, görs en 
bedömning av genomförandet framtill årsskiftet. 

1 Vi använder en klimatstyrande resepolicy  

Definition 
Det innebär att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen. Klimatstyrande innebär att policyn ska 
styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta miljö- och klimatkrav på fordon, reglera egen bil 
i tjänsten och erbjuda alternativ som cykel och bilpool. Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart 
resande till och från arbetet. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Som en del i kommunens arbete med att minska klimatpåverkan har vi en klimatstyrande resepolicy. 
Resepolicyn syftar till att minska onödiga resor samt tillse att de resor som genomförs i tjänsten görs så 
klimatsmart som möjligt och informeras om på arbetsplatsträffar. Pandemin har visat att distansarbete och 
digitala möten i rimlig omfattning är ett bra alternativ till pendling och tjänsteresor. Utifrån indikatorn 
antalet inköpta liter bensin och diesel kan vi även se att resandet under året har varit begränsat som en följd 
av pandemin. 

För att uppmuntra till hållbart resande till och från jobbet ser personalavdelningen över möjligheten att i 
samarbete med Munkedal och Lysekil införa hållbar förmån i form av el-cykel för medarbetare. 

3 Våra nya personbilar är miljöbilar  

Definition 
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet ska vara 
”spjutspetsnivå” eller ”avancerad nivå” i Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för personbilar. 
Endast undantagsvis väljs basnivå, för undantagen krävs ansökan om dispens internt. 

Resultat 
Ja, genomfört. 
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För Sotenäs kommun innebär denna åtgärd rena elbilar eller laddhybrider, eftersom vi inte har tillgång till 
biogas eller vätgas i kommunen. Kommunen har under 2021 bytt ut en bensinbil till elbil så kommunens 
personbilsflotta består i slutet av 2021 av totalt 100 personbilar varav 15 st är rena elbilar. Under året har 
kommunen även sökt och fått medel från Naturvårdsverket för att sätta upp 12 stycken laddstolpar för våra 
egna bilar så att vi kan fortsätta utveckla bilflottan. 

4 Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal  

Definition 
Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas, exempelvis 
postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av 
varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser, städ- och 
kontorsmaterial och parkeringsövervakning. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

I de stora ramavtalen har krav på transport och leveranser funnits i många år och dessa kommer fortsatt att 
vara en viktig del i avtalet. Under året har även initiativ tagits till nätverk mellan miljöstrateger i VästUpp-
området för att kunna vara ett stöd för upphandlar-nätverket gällande miljökrav vid upphandlingar. 

Inför kommande upphandling av grävtjänster kommer Sotenäs att vara ett case som får hjälp av experter 
inom området, inhyrda av Fyrbodal, för att sätta klimatkrav. 

7 Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i 
kommunala bostadsbolag  

Definition 
Det innebär att boende i kommunala flerbostadshus ska kunna få möjlighet att ladda sin el- eller 
laddhybridbil i anslutning till sin bostad, vid minst fem geografiska platser. Kommunen kan teckna avtal 
med en tjänsteleverantör som tillhandhåller en laddtjänst. Kostnaden för laddtjänster bör så långt möjligt 
tas ut kommersiellt och bäras av dem som utnyttjar tjänsten. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Sotenäsbostäder har under 2021 arbetat med att ta fram en modell för arbetet med laddplatser till boende 
med hjälp av Innovatum. Arbetet kommer ske i projektform utifrån boendes behov av laddplatser som 
hämtas in via enkät som skickas ut för varje projekt med jämna intervall. Utifrån svaren kommer de att sätta 
upp laddplatser där det finns behov samt extra laddplats som kommer vara s.k. semi-publik till hyresgäster. 
Första enkäten kommer att skickas ut till boende i september 2021. Sotenäsbostäder bedömer att det 
kommer sättas upp laddplatser på 5 platser innan årsskiftet i enlighet med klimatlöftet. 

mailto:info@sotenas.se


 

 
 

 

 
www.sotenas.se  

Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 5 av 10 

8 Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter  

Definition 
Det innebär att kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till flergångsartiklar eller bytt ut 
engångsprodukter av fossilbaserat material till produkter av biobaserat, förnybart eller återvunnet material. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

För att minska inköpen av fossilbaserade engångsprodukter har förvaltningsöverskridande samarbete under 
året inletts då löftet dels angrips utifrån upphandlingsperspektiv, dels utifrån att löftet kräver en 
beteendeförändring för att minska behovet av engångsprodukter.  

Ramavtal kan vara utformade som levande upphandling, så att produkter byts ut så fort det finns en bättre 
produkt så att det ska vara enkelt att alltid handla de produkter som bedöms bäst. 

Sedan klimatlöftet antogs köps inte längre engångsskoskydd in utom till omsorgen där de bedöms inte 
kunna tas bort av hygienskäl.  Plastpåsar har tagits bort i papperskorgar på kontor och i övriga utrymmen 
där det bedömts möjligt. I samband med pandemin så valde kommunen att använda återanvändningsbara 
visir framför engångsvarianter. Förvaltningarna undersöker nu även möjligheterna att använda 
flergångsförkläden där detta är möjligt. Inom förskola och skola minimeras inköpen av fossila 
engångsprodukter för att övergå till flergångsprodukter. 

9 Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 
prioriterade upphandlingar  

Definition 
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta (utöver upphandlingar 
som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar under 2021. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Inför upphandlingar såsom Skapa material, leksaker, sjukvårdsmaterial och kopieringspapper pågår det ett 
arbete med analys om klimatpåverkan, minskning av plastprodukter m.m. Dessa stora ramavtal hanteras 
inom VästUpp samarbetet. Under året har även initiativ tagits till nätverk mellan miljöstrateger i VästUpp-
området för att kunna vara ett stöd för upphandlar-nätverket gällande miljökrav vid upphandlingar. 

10 Vi använder cirkulära möbler  

Definition 
Det innebär att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst 10 anställda, med mer än 50 procent 
cirkulära möbler. Alternativt använder minst 20 procent cirkulära möbler i kommunens organisation. Med 
cirkulära möbler menas att de renoveras, repareras och används på nytt. 
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Resultat 
Ja, genomfört. 

Som en del i kommunens arbete med att minska klimatpåverkan använder vi i första hand ”cirkulära 
möbler”, dvs vi kastar inte möbler i onödan utan fräschar upp dem och återanvänder.  

Arbetsmarknadsenheten tagit fram ett system för cirkulära möbler, dvs möbler inte kastas i onödan utan 
fräschas upp och återanvänds. I samarbete med IT har en app tagits fram för digital katalog/ 
inventarieförteckning och på så vis bli mer tillgänglig för andra kommunala verksamheter. Systemet med 
cirkulära möbler och appen invigs under hållbarhetsveckan 19 oktober. Löftet om att minst 20 procent i 
kommunens organisation använder cirkulära möbler bedöms kunna uppnås innan årsskiftet. 

11 Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället 
för att köpa  

Definition 
Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser har gjorts. Det kan ske genom samverkan 
med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att bostadsområden delar på saker, att kommunen 
erhåller platser att reparera eller liknande. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Arbete pågår för att det via lånekortet ska gå att låna 2 elcyklar samt symaskin på biblioteket. Symaskinen 
är ett exempel på maskin som inte varje hushåll nödvändigtvis behöver äga själv samtidigt som det 
möjliggör för invånare kan laga exempelvis kläder själva och på så vis förlänga dess livslängd.  

Information om klimatlöftet har inkluderats i Näringslivsutvecklarens nyhetsbrev under sommaren för att 
kunna involvera lokalt näringslivet som erbjuder hållbara tjänster.  

På Tumlaren förmedlas uthyrning av kajaker och cyklar i samarbete med näringsliv, vilket utgör ett bra 
alternativ istället för att invånarna ska köpa dessa sportartiklar. 

12 Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål  

Definition 
Det innebär att kommunen mäter matsvinnet och har satt ett mål att minska svinnet till max 45 g/portion i 
genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och 
tallrikssvinn. 

Resultat 
Nej, men påbörjat. 

Kommunen mäter matsvinn och har satt ett mål att minska svinnet till max 45 g/portion i genomsnitt. Målet 
bedöms dock inte kunna uppnås 2021 då svinnet uppgår till 91 g/portion. Insatser för att minska matsvinnet 
kommer göras framgent och det kommer även ske mer kontinuerliga vägningar. 

mailto:info@sotenas.se


 

 
 

 

 
www.sotenas.se  

Sotenäs kommun, 456 80 Kungshamn | Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | info@sotenas.se | Sida 7 av 10 

13 Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet 
och har mål  

Definition 
Det innebär att kommunen beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan ska vara 
maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt. För att täcka in alla typer av måltider i verksamheten kan kommunen 
sätta mål att nyckeltalet för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Kommunen beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att klimatpåverkan för samtliga inköpta 
livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel. 

Målet bedöms kunna uppnås men vi har ingen statistik från lokala producenter bl.a. Kustcharken och 
Ekelöfs fisk, som utgör 7,3% av inköpen, vilket medför viss osäkerhet för siffrorna. 

14 Vi gör investeringar för energieffektiviseringar  

Definition 
Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och kostnad) och avsatt pengar 
för minst tre åtgärder för energieffektivisering i eegna byggnader/lokaler. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Under året har kommunen bytt ventilationsaggregat på Kvarnberget, Hedalens förskola, Sotenäs skolan, 
Hunnebostrands skolan samt brandstationen i Hunnebostrand. Aggregatet på Kvarnberget saknade 
värmeåtervinning medan dom övriga hade värmeväxlare av äldre typ med 30% verkningsgrad. Samtliga 
aggregat har numera modern värmeåtervinning med 80% verkningsgrad. 

Sotenäsbostäder avropar 2021 projekt för ombyggnation av Bankeberg där 2 oljepannor ersätts med 
bergvärme, där hålen borras under 2021. 

15 Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation  

Definition 
Det innebär att kommunen har minskat byggnationers klimatpåverkan genom att använda 
livscykelperspektiv, inklusive byggmaterial, arbetsmaskiner och energianvändning vid drift, vid minst en 
(1) byggnation. Antingen i egen regi eller som kravställning i markanvisning eller detaljplan. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Sotenäsbostäder avropar 2021 projekt för ombyggnation av Bankeberg utifrån Byggvarubedömning, vilket 
innebär allt byggmaterial ska vara av god miljöprestanda och med livscykelperspektiv. 
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Sotenäsbostäder avropar 2021 projekt för nybyggnation vid Ekelidsberget i Bovallstrand från JSB som 
följer Basta (motsvarande Byggvarubedömning), vilket också kommer bli ett energisnålt hus med 
energiprestanda 56 kW/m2 med solcellsanläggning. 

16 Vi producerar egen sol-el  

Definition 
Det innebär att kommunen ska installera minst en egen anläggning för produktion av solel eller är delägare 
i en solcellspark. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Kommunen producerar i dagsläget 70 MWh el per år via egna solcellsanläggningar. 

Tumlaren producerar ca 15 % av eget elbehov på årsbasis via egna solceller. 

Sotenäsbostäder avropar 2021 projekt för nybyggnation vid Ekelidsberget i Bovallstrand där 
solcellsanläggning ingår. 

17 Vi har 100 % förnybar el i kommunens el-avtal  

Definition 
Det innebär att kommunen köper 100 procent förnybar el i alla förvaltningar och bolag. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Kommunen tecknade 2021 ett treårigt avtal med Vattenfall om leveranser av förnybar el. 

Tumlaren har endast förnyelsebar el sedan ca 5 år tillbaka. 

Sotenäsbostäder har upphandlat grön mix. 

20 Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om 
klimat  

Definition 
Det innebär att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska genomföras, gärna i 
samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med kommunens energi- och klimatrådgivare. 
Genom ökad kunskap och medvetenhet om klimatkrisen och inspiration till förändring kan kommunen 
möjliggöra och skynda på omställningen. 

Resultat 
Ja, genomfört. 
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Under Europeiska mobilitetsveckan anordnar kommunen tillsammans med energirådgivningen en dags 
event 22 september för att informera och inspirera allmänheten till fossilfria transporter där kommunen 
även kommer att ha en mobil cykelverkstad på plats. 

Kommunen deltar i den årligt återkommande Hållbarhetsfestivalen 18-24 oktober 2021 som anordnas i hela 
VästraGötaland i samarbete med studiefrämjandet. I Sotenäs arrangeras flera aktiviteter riktade till 
allmänheten för att belysa klimatfrågan såsom en föreläsning om klimatpåverkan utifrån IPCC 
klimatrapport, Öppet hus på Marina återvinningscentralen och plogging i samarbete med Ik Granit och 
Västkuststiftelsen. 

Kommunen deltar i Minimeringsmästarna där deltagande hushåll inspireras till hur man kan leva mer 
hållbart. Sotenäs och Tanums kommuner arrangerar tillsammans i våra kommuner så att hushåll kan ansöka 
och delta under kommande år med start i oktober. 

21 Vi samlar in och sorterar marint avfall, uttjänta fiskeredskap 
och strandskräp  

Definition 
Det innebär att kommunen bidrar till ett renare hav och ökad mängd resurser som går till upcycling, 
återanvändning och återvinning. Kommunen samverkar med företag och akademi med att utveckla en 
testbädd vid den marina återvinningscentralen, där värde skapas när nya produkter tillverkas av det 
insamlade materialet. Den marina återvinningscentralen är en del av kommunens arbete med industriell och 
social symbios. 

Resultat 
Ja, genomfört. 

Marin återvinning: Kommunen bidrar till ett renare hav och ökad mängd resurser som går till upcycling, 
återanvändning och återvinning. Kommunen samverkar med företag och akademi med att utveckla en 
testbädd vid den marina återvinningscentralen, där värde skapas när nya produkter tillverkas av det 
insamlade materialet. Den marina återvinningscentralen är en del av kommunens arbete med industriell och 
social symbios. 

Analys 
De i Sotenäs antagna Klimatlöftena för 2021 har genomförts av hela kommunen gemensamt i 
förvaltningsöverskridande samarbete som en del i det kommunala målet att arbeta för en minskad 
klimatpåverkan och nå det regionala målet om fossilfritt 2030. 

De antagna klimatlöftena kopplar an till Sotenäs Hållbarhetsstrategis alla fokusområden, varav Hållbar 
konsumtion och produktion är den främsta.  

Klimatlöftena har bidragit till Kommunfullmäktiges mål att främja hållbar utveckling ur socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Gällande det miljömässiga perspektivet har klimatlöftena 
medverkat till att Sotenäs tar mindre resurser i anspråk och utifrån de schablonberäkningar som finns gjorda 
för kommunernas klimatlöftens beräknade klimatnytta, så har Sotenäs genom dessa åtgärder minskat sin 
klimatpåverkan 591 CO2e/år.  

Klimatlöftena har inneburit vissa ökade ekonomiska kostnader men också besparingar, inte minst i det 
längre perspektivet.  

Klimatlöftenas inverkan på det sociala perspektivet av hållbar utveckling är något mer svåranalyserad även 
om de torde bidra till ett inkluderande samhälle genom att t.ex. bidra till ökad delningsekonomi och 
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aktiviteter riktade till allmänhet om klimatet. Klimatlöftena syftar till att stärka arbetet för ett 
fossiloberoende Västra Götaland 2030 och är en del i att skapa en hållbar utveckling som tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Utifrån 
barnperspektivet är klimatlöftena därmed till gagn för barn och kommande generationers möjligheter att 
leva och verka i Sotenäs kommun. Internt i kommunen har även arbetet med klimatlöftena bidragit till 
förvaltningsövergripande samarbete. 
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 Tjänsteutlåtande 
 Datum Dnr 
 2021-10-19 KA 2021/000498 
 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Pia Bergenholtz, pia.bergenholtz@sotenas.se 
Hållbarhetsstrateg 
 

Kommunernas klimatlöften 2022 
 

Sammanfattning 
Hösten 2020 bjöd Västra Götalandsregionen in kommunerna att anta klimatlöften i 
satsningen Kommunernas klimatlöften som just nu genomförs. Nu fortsätter satsningen 
och kommunerna bjuds in att anta ett antal nya klimatlöften som ska genomföras under 
2022. De 20 klimatlöftena täcker inte in alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett 
urval baserat på bland annat vad som är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. 
Klimatlöftena är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir därmed en del av 
kommunens åtagande.   

Beskrivning av ärendet 
Hösten 2020 bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas 
klimatlöften som just nu genomförs. Inbjudan att anta nya klimatlöften inför 2022 inkom 
till Sotenäs kommun 7 juni 2021.  
Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. Beslut 
om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas till regionen senast 1 december 2021 
utifrån följande svarsalternativen: 

A. Ja, detta ska vi göra 2022. Kryssa A om det är en ny aktivitet/beslut eller om ni ska 
komma i mål med en åtgärd under 2022.  

B. Detta löfte uppfyller vi redan. Kryssa B om det är ett klimatlöfte som er kommun 
redan uppfyller, svara inte B om ni påbörjat arbete med ett löfte men inte uppfyller 
det. Detta alternativ passar inte de löften som kräver en åtgärd under 2022, om ni 
avser genomföra det som krävs svara då A oavsett om ni gjort det innan eller ej. 

C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. Kryssa C om ni inte har möjlighet att genomföra 
klimatlöftet 2022. 

Den 15 december bjuds Kommunstyrelsens ordförande in att presentera Sotenäs kommuns 
nya klimatlöften 2022 för landshövdingen, regionstyrelsens ordförande och kollegor från 
andra kommuner. Vid samma tillfälle kommer även alla klimatlöften som genomförts 
under 2021 att firas.  
Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2022. I slutet av 
2022 kommer Klimat 2030 att be kommunerna rapportera in hur det har gått. 
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Mer information om vad de olika klimatlöftena innebär finns i bilaga 2 ”20 klimatlöften 
inför 2022”. I bilaga 3 ”Klimatlöften 2022 Sotenäs kommun” finns en samlad beskrivning 
av hur Sotenäs kommun kan arbeta med respektive klimatlöfte och hur det kopplar till 
Hållbarhetsstrategis fokusområden och kommunens befintliga mål. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  

De föreslagna klimatlöftena förväntas till största delen kunna göras inom verksamheternas 
befintliga verksamhet och budget. Fortsatta investeringar för klimatomställning krävs dock 
för exempelvis energieffektivisering och installation av fler solceller. 

Regelverk  

Sotenäs kommun har skrivit under Klimat2030 och de antagna klimatlöftena blir därmed 
Sotenäs åtagande inom initiativet. Klimatlöftena stärker även kommunens 
hållbarhetsarbete. Klimatlöftena kopplar väl an till de globala hållbarhetsmål som 
kommunen har prioriterat. I bilaga 3 ”Klimatlöften Sotenäs kommun” anges även hur 
respektive klimatlöfte kopplar till befintliga kommunala mål. 

Organisation och personal  

Alla kommunala förvaltningar och bolag kommer ha en roll i genomförandet av de olika 
åtgärderna. För att säkerställa genomförandet av de antagna klimatlöftena samt underlätta 
uppföljningen av dem så integreras de i styr- och ledningssystemet. 

Hållbar utveckling 

Kommunernas klimatlöften stämmer väl överens med Sotenäs kommuns Vision och 
Kommunfullmäktigemål 13 Sotenäs ska främja hållbar utveckling ur ett socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.  
 
Utifrån det ekonomiska perspektivet så riskerar klimatförändringarna att få stora 
samhällsekonomiska konsekvenser i ett längre perspektiv om inte klimatpåverkan kraftfullt 
begränsas i Sotenäs, liksom i resten av världen.  
 
Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning. Klimatlöftena syftar 
till att stärka arbetet för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 och är en del i att skapa 
en hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Utifrån barnperspektivet är 
klimatlöftena därmed till gagn för barn och kommande generationers möjligheter att leva 
och verka i Sotenäs kommun. 
 
De föreslagna klimatlöftena bidrar till Sotenäs Hållbarhetsstrategi, framförallt 
fokusområde Hållbar konsumtion och produktion men även de andra tre; Hälsa och 
välbefinnande, Hållbara samhällen och landsbygd samt Havet som utgångspunkt. Vilka 
löften som kopplar till vilket fokusområde framgår i bilaga 3 ”Klimatlöften 2022 Sotenäs 
kommun”. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom redovisade förslag till svar och därmed anta 
klimatlöftena; 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, och 20.  

Beslutsunderlag 
1. Beskrivning Kommunernas klimatlöften inför 2022 
2. 20 klimatlöften inför 2022 
3. Klimatlöften 2022 Sotenäs kommun  

Beslutet skickas till 
Förvaltningschefer; Utbildningsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för kännedom  
Chefer; Näringsliv och utveckling, Räddningstjänst, Administration, Personal och Ekonomi, 
för kännedom 
Chefer; Sotenäsbostäder AB, Sotenäs Rehab AB, för kännedom 
Hållbarhetsstrateg 
 
 
 
 
 
 

  
Pia Bergenholtz Per Svensson 
Hållbarhetsstrateg Chef Näringsliv och utveckling 
 
 



 

Beskrivning av Kommunernas  
klimatlöften inför 2022

Bakgrund
Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om är en kraftsamling som drivs av Västra 
Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. 
Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra 
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla 
kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en 
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 
procent från 1990 års nivå till år 2030. Samt att utsläppen från västsvenskarnas 
konsumtion ska minska med 30 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sedan 1990 
har utsläppen hittills minskat med cirka 15 procent. Nu, med knappt 10 år kvar, måste vi 
öka takten för att det ska vara möjligt att nå målen. 

För ett år sedan bjöds kommunerna in att anta klimatlöften i satsningen Kommunernas 
klimatlöften och just nu genomförs de 326 klimatlöften som antogs hösten 2020. Nu 
bjuds kommunerna in att anta nya klimatlöften för genomförande under 2022.

Syfte
Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunernas 
klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är 
beprövade och som kan ge stor utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in 
alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som 
är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. Mycket arbete görs redan i 
kommunerna, delvis andra åtgärder än de som finns med här. Genom Kommunernas 
klimatlöften vill vi förstärka klimatarbetet i kommunerna och åstadkomma något 
storartat tillsammans.

Hur
Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. 
Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill anta skickas senast 1 december 2021 till 
klimat2030@vgregion.se.

När ni antar klimatlöften kan ni svara A, B eller C på respektive löfte:

• A. Ja, detta ska vi göra 2022. Kryssa A om det är en ny aktivitet/beslut eller om ni 
ska komma i mål med en åtgärd under 2022 



• B. Detta löfte uppfyller vi redan. Kryssa B om det är ett klimatlöfte som er 
kommun redan uppfyller, svara inte B om ni påbörjat arbete med ett löfte men inte 
uppfyller det.

• C. Nej, detta kan vi inte göra 2022. Kryssa C om ni inte har möjlighet att 
genomföra klimatlöftet 2022.

Huvudfokus för stödinsatser under 2022 är de kommuner som svarar alternativ A på 
respektive löfte. De som svarar B kan i stället bjudas in som goda exempel. Satsningen 
vill stötta steg som tas 2022, det ska inte ses som en utvärdering av respektive kommuns 
klimatarbete hittills.

Genomförande
Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2022. Flera 
kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet av de 
olika åtgärderna. Vi ser gärna att kommunen uppger en kontaktperson för varje antaget 
löfte. Klimat 2030 erbjuder stöd i genomförandefasen av klimatlöftena. Mer information 
och material kommer att finnas på www.klimat2030.se/klimatloften.

Detta vill vi fira
Den 15 december bjuds Kommunstyrelsens ordförande in att presentera er kommuns nya 
klimatlöften 2022 för landshövdingen, regionstyrelsens ordförande och kollegor från 
andra kommuner. Dessutom vill vi tillsammans fira alla klimatlöften som genomförts 
under 2021. Gästerna bjuds på inspirationsföreläsning, kulturinslag och lokalproducerad
middag i Vara konserthus.

Uppföljning
Under november 2021 kommer kommunen få rapportera in hur det gått med 
genomförandet av de klimatlöften som kommunen har antagit tidigare. Klimat 2030 
kommer att skicka ut uppföljningsformulär som kommunen svarar på. Uppföljningen 
görs inte för att jämföra enskilda kommuners arbete, utan detta är en satsning vi gör 
tillsammans. I slutet av 2022 följer vi upp de klimatlöften som antas i år och genomförs 
under nästa år.

Svarsalternativen är tänkta att vara ja och nej, klimatlöftet är uppfyllt eller inte uppfyllt. 
Alla delarna som beskrivs i varje löfte ska vara uppfyllda, om olika alternativ anges ska 
något av dessa vara uppfyllda.

Klimat 2030 kommer inte att samla in något underlag från kommunerna med 
beskrivande texter, eftersom vi inte granskar vad kommunerna gör. Vi har heller ingen 
möjlighet att följa upp vad som är påbörjat men inte uppfyllt, men däremot tror vi att 
kommunen kan ha behov av att internt följa upp hur det gått.

Sista dag att skicka in uppföljningen till klimat2030@vgregion.se är den 1 december men 
ni har hela året på er för genomförandet.



Hur förhåller sig nya klimatlöften till de gamla?
Förhoppningsvis genomförs alla antagna klimatlöften under 2021, men om kommunen 
inte haft möjlighet att slutföra åtgärden så går det att anta dem som nya löften och dessa 
bokförs då till 2022.

Årets löften
I samband med att arbetet med klimatlöften 2022 kommer igång så lämnar vi listan från 
2021 bakom oss. Vi har under året tagit till oss av önskemål om förtydligande av
formuleringar. Merparten av årets löften har samma titel men är i många fall 
omformulerade för att höja ambitionsnivån samt vara lättare att förstå och följa upp. Vi 
hoppas detta underlättar för er men vi förstår om det också väcker frågor.

De löften från förra årets lista som mer än 40 kommuner redan gjort eller genomför 
under 2021 utgår eftersom vi vill uppmuntra kommunerna att ta nya steg. Vi ser gärna 
att kommunerna fortsätter arbeta med dom löften som bara fanns med under 2021. 
Exempelvis att följa upp sin resepolicy eller arbeta med livscykelanalys vid byggnation.
Här finns våra samordnare till stöd. Har ni frågor om förnybar el så finns Energikontor 
Väst.

Läs mer och kontakt
Läs mer på www.klimat2030/klimatloften. 

Frågor kan ställas till Klimat 2030:s processledare Lise Nordin (lise.nordin@vgregion.se) 
och Svante Sjöstedt (svante.sjostedt@lansstyrelsen.se). 



Inför 2022



1. Vi har en laddplan för kommunen (ny)

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor 

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar *

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade 

upphandlingar *

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter *

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder (ny)

10. Vi använder cirkulära möbler *

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa *

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål *

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål *

14. Vi genomför energieffektiviseringar *

15. Vi bygger i trä (ny)

16. Vi installerar solenergi *

17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial (ny)

18. Vi har en koldioxidbudget *

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation *

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet (ny)

(ny)  Detta är ett nytt klimatlöfte inför 2022. 

* Detta klimatlöfte har förändrats något i jämförelse med klimatlöftena inför 2021.    
	 Klimatlöfte	7	är	samma	formulering	men	har	flyttats	från	plats	nr.	9.	



1.  Vi har en laddplan för kommunen. Det innebär att kommunen 
kartlägger	laddmöjligheter	och	tar	fram	en	plan	för	laddning	av	fordon	där	
kommunen	har	rådighet	vid	bostäder,	arbetsplatser,	handel	och	besöksmål.	
Planen	ska	peka	ut	kommunens	ansvar	och	hur	kommunen	kan	samverka	med	
aktörer	som	tillhandahåller	laddning.	På	parkeringar	vid	kommunägda	bostäder	
ska boende erbjudas laddmöjligheter. Planen ska utformas så att hållbart resande 
prioriteras,	parkeringsplatser	samnyttjas	och	att	parkering	och	laddning	prissätts	
marknadsmässigt.

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor. Det	innebär	ett	klimatväxlings-
system	där	klimatbelastningen	från	kommunanställdas	flyg-	och	bilresor	i	
tjänsten	beräknas	minst	årligen	och	åsätts	ett	monetärt	värde	som	speglar	
exempelvis	samhällsekonomisk	värdering.	Klimatväxling	används	för	att	
kunna	stimulera	önskvärda	klimatinvesteringar	och/eller	driftsåtgärder	
internt i organisationen.

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar. Det innebär att alla 
nya	avtal	vid	köp	och	hyra	av	personbilar	till	kommunal	verksamhet	ska	vara	bilar	
som	uppfyller	krav	på	att	få	bonus	i	fordonsskatt.	Endast	undantagsvis	väljs	andra	
personbilar	som	då	ska	uppfylla	Upphandlingsmyndighetens	baskrav,	efter	intern	
dispens.

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya 
avtal. Det	innebär	att	vi	ställer	miljö-	och	klimatkrav	i	alla	avtal	där	
transporter	upphandlas,	exempelvis	postleveranser	och	avfallstransporter.	
Vi	ställer	också	miljökrav	i	mer	än	50	procent	av	upphandlingar	av	varor	och	
tjänster	som	kräver	omfattande	transportarbete,	exempelvis	matleveranser,	
städ-	och	kontorsmaterial	och	parkeringsövervakning.	



6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Det	innebär	att	möjliggöra	samnyttjande	av	parkeringsanläggningar,	att	
prioritera	besöks-	och	handelsparkering	i	centrala	områden	framför	annan	
parkering,	att	se	till	att	gatuparkering	inte	är	subventionerad	jämfört	med	
parkeringshus,	att	möjliggöra	flexibla	parkeringstal	med	stimulans	av	bilpooler	
samt	att	frikoppla	parkeringskostnaden	från	hyran	av	lägenheter.

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i 
prioriterade upphandlingar. Det	innebär	att	kommunen	bedömer	var	
klimatkrav	i	upphandlingar	gör	störst	nytta	(utöver	upphandlingar	som	tas	upp	i	
klimatlöfte	4)	och	ställer	krav	i	minst	tre	upphandlingar	under	året.

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Det innebär att kommunen helt går ifrån minst en fossilbaserad 
engångsprodukt	eller	erbjuder	minst	fem	nya	beställningsbara	alternativ	av	
flergångsprodukter	och/eller	engångsprodukter	tillverkade	av	återvunnet	eller	
förnybart	material	för	kommunens	verksamheter.	Produkterna	ska	vara	andra	
än	de	som	förbjuds	enligt	EU:s	engångsplastdirektiv.

9. Vi möjliggör cirkulära arbetskläder. Det innebär att kommunen 
gör	en	inventering	av	inköp	och	hantering	av	arbetskläder	inför	kommande	
upphandling	och	genomför	minst	en	ny	åtgärd	för	att	förlänga	livstiden	för	
arbetskläder.	Exempel	på	åtgärder	kan	vara	att:	minska	antal	modeller/
färger,	använda	generella	loggor,	erbjuda	skrädderitjänster,	återbruk	eller	
återtagssystem.

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer. Det  
innebär	att	insatser	för	cykling	under	föregående	år	mäts	och	redovisas.	
Undersökningen	bygger	på	självrapportering	av	kontrollerbara	uppgifter	
och	syftet	är	bland	annat	att	identifiera	förbättringsområden.	Deltagande	i	
kommunvelometern	bör	ske	under	flera	år	för	att	kunna	se	förändringar	över	
tid.



11.  Vi möjliggör för invånarna att låna/hyra produkter 
istället för att köpa. Det	innebär	att	kommunen	kan	visa	att	minst	tre	
olika	insatser	pågår	varav	minst	en	initieras	under	2022.	Det	kan	ske	genom	
samverkan	med	näringslivet	för	att	erbjuda	fler	hållbara	tjänster,	att	skapa	plats	
i	bostadsområde	för	att	dela	saker,	att	kommunen	erhåller	platser	att	reparera	
eller liknande.

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
Det	innebär	att	kommunen	sätter	och	följer	upp	mål	samt	arbetar	med	rutiner	
för	att	undvika	matsvinn	genom	förebyggande	åtgärder.	Kommunen	ska	mäta	
matsvinnet	med	ett	uppsatt	mål	på	max	45	g/portion	i	genomsnitt	(lunch	eller	
middag).	I	siffran	ingår	alla	tre	typer	av	svinn:	kökssvinn,	serveringssvinn	och	
tallrikssvinn.	

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig 
verksamhet och har mål. Det innebär att kommunen i sitt arbete med 
menyplanering	och	råvaruval	beräknar	måltidens	klimatpåverkan	och	har	satt	
mål	att	klimatpåverkan	ska	vara	maximalt	0,9	kg	CO2e/måltid	i	snitt	under	
minst	en	månad.	Alternativt	har	satt	mål	att	nyckeltalet	för	samtliga	inköpta	
livsmedel	ska	minska	till	1,7	kg	CO2e/kg	inköpta	livsmedel.

14. Vi genomför energieffektiviseringar. Det innebär att kommunen 
startar	upp	minst	ett	projekt	för	energieffektivisering	i	egna	fastigheter	med	
exempelvis	Totalmetodik	från	Belok	eller	motsvarande.

10. Vi använder cirkulära möbler. Det innebär att kommunen 
inreder	med	minst	20	procent	cirkulära	möbler	(mätt	i	antal	eller	kostnad)	i	
kommunens	organisation.	Med	cirkulära	möbler	menas	att	de	repareras	och	
används	på	nytt,	köps	begagnade	eller	återbrukas	internt.



17. Vi arbetar med återbruk av byggmaterial. Det innebär att 
kommunen	väljer	ut	minst	en	egen	byggnad	som	har	kommande	behov	av	
renovering,	lokalanpassning	eller	demontering	och	inventerar	potentialen	för	
återbruk	i	den	byggnaden,	med	fokus	på	minst	fem	kategorier	byggvaror	som	
lämpar	sig	för	återbruk.

18. Vi har en koldioxidbudget. Det innebär att kommunen har en 
politiskt	antagen	koldioxidbudget	och	arbetar	för	en	årlig	utsläppsminskning	
i	linje	med	vad	koldioxidbudgeten	visar	behövs	för	att	nå	Parisavtalet.	
Alternativt	har	ett	politiskt	beslut	att	arbeta	för	en	årlig	utsläppsminskning	
med	hänvisning	till	Västra	Götalandsregionens	koldioxidbudget.

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom 
grön obligation. Det	innebär	att	kommunen	gör	minst	en	investering	
genom	grön	obligation	som	kommunen	gett	ut	själv	eller	via	gröna	lån	från	
Kommuninvest	eller	liknande.	Gröna	obligationer	är	ett	sätt	att	låna	pengar	
till	egna	klimat-	och	miljöprojekt	och	samtidigt	erbjuda	investerare	attraktiva	
investeringsformer.

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för 
klimatet. Det	innebär	att	kommunen	bjuder	in	invånarna	till	dialog	om	
klimatåtgärder	för	att	skapa	mer	delaktighet	och	skynda	på	omställningen.	
Detta	kan	ske	i	form	av	dialogmöten	eller	workshops	dit	allmänheten	och/
eller	föreningar/organisationer	bjuds	in.	Kommunen	ska	återkoppla	och	
kommunicera hur resultatet från dialogen tas omhand.

16. Vi installerar solenergi. Det	innebär	att	solceller	prövas	i	alla	
nybyggnadsprojekt	i	kommunal	regi	och	att	minst	en	anläggning	installeras	i	
kommunen.

15. Vi bygger i trä. Det	innebär	att	kommunen	ställer	krav	på	minst	
50	procent	trästomme	i	ett	byggnadsprojekt,	antingen	i	egen	regi	eller	i	
markanvisning.
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Klimatlöften Sotenäs kommun 2022 

Klimatlöfte VGRs beskrivning av 
klimatlöftet 

Fokusområden i 
Hållbarhetsstrategi och Befintliga 
kommunala mål 

Kommentarer Förslag till 
svar 

1. Vi har en laddplan 
för kommunen. 

Det innebär att kommunen 
kartlägger laddmöjligheter och 
tar fram en plan för laddning av 
fordon där kommunen har 
rådighet vid bostäder, 
arbetsplatser, handel och 
besöksmål. Planen ska peka ut 
kommunens ansvar och hur 
kommunen kan samverka med 
aktörer som tillhandahåller 
laddning. På parkeringar vid 
kommunägda bostäder ska 
boende erbjudas laddmöjligheter. 
Planen ska utformas så att 
hållbart resande prioriteras, 
parkeringsplatser samnyttjas och 
att parkering och laddning 
prissätts marknadsmässigt. 

Fokusområde Hållbara samhällen 
och landsbygd 
 
Fokusområde Havet som 
utgångspunkt 
 
KF: 12. Sotenäs kommun har en 
välutbyggd infrastruktur och 
kollektivtrafik av hög kvalitet som är 
tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och 
motståndskraftig vilket ska främja 
utvecklingen i alla kommunens 
samhällen. 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Fyrbodals kommunalförbund har tagit 
fram en Vägledningen för publik 
laddinfrastruktur i Fyrbodal. Kommunens 
ställningstagande kring laddinfrastruktur 
och Sotenäsbostäders arbete kan 
tillsammans utgöra en grund för en 
laddplan för kommunen som kan antas 
under 2022.  

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 
 

2. Vi klimatväxlar 
Tjänsteresor. 

Det innebär ett 
klimatväxlingssystem där 
klimatbelastningen från 
kommunanställdas flyg- och 
bilresor i tjänsten beräknas minst 
årligen och åsätts ett monetärt 
värde som speglar exempelvis 

Fokusområde Hållbara samhällen 
och landsbygd 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Sotenäs kommun kan se över 
möjligheten att arbeta fram ett system 
för klimatväxling, men i nuläget bedöms 
inte denna åtgärd som rätt prioritering. 
 

C. Nej, 
detta kan vi 

inte göra 
2022. 
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samhällsekonomisk värdering. 
Klimatväxling används för att 
kunna stimulera önskvärda 
klimatinvesteringar och/eller 
driftsåtgärder internt i 
organisationen. 

3. Våra nya personbilar 
är klimatbonusbilar.  

Det innebär att alla nya avtal vid 
köp och hyra av personbilar till 
kommunal verksamhet ska vara 
bilar som uppfyller krav på att få 
bonus i fordonsskatt. Endast 
undantagsvis väljs andra 
personbilar som då ska uppfylla 
Upphandlingsmyndighetens 
baskrav, efter intern dispens.  

Fokusområde Hållbara samhällen 
och landsbygd 
 
Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

För Sotenäs kommun innebär detta rena 
elbilar eller laddhybrider, eftersom vi 
inte har tillgång till biogas eller vätgas i 
kommunen. Kommunen har idag totalt 
100 personbilar varav 15 st är rena 
elbilar. Under året har kommunen även 
sökt och fått medel från 
Naturvårdsverket för att sätta upp 12 
stycken laddstolpar för våra egna bilar, 
så att vi kan fortsätta utveckla bilflottan 
för att minska koldioxidutsläppen och nå 
målet om fossilfritt 2030.  

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 

4. Vi ställer krav i 
upphandling för 
transportdelen i nya 
avtal. 

Det innebär att vi ställer miljö- 
och klimatkrav i alla avtal där 
transporter upphandlas, 
exempelvis postleveranser och 
avfallstransporter. Vi ställer 
också miljökrav i mer än 50 
procent av upphandlingar av 
varor och tjänster som kräver 
omfattande transportarbete, 
exempelvis matleveranser, 
städ- och kontorsmaterial och 
parkeringsövervakning. 

Fokusområde Hållbara samhällen 
och landsbygd 
 
Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 
 

Det ställs redan idag miljö- och 
klimatkrav vid upphandling av 
transporter. 
 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
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5. Vi deltar i  
Cykelfrämjandets 
kommunvelometer 

Det innebär att insatser för 
cykling under föregående år 
mäts och redovisas. 
Undersökningen bygger  
på självrapportering av 
kontrollerbara uppgifter och 
syftet är bland annat att 
identifiera förbättringsområden.  
Deltagande i 
kommunvelometern bör ske 
under flera år för att kunna se 
förändringar över tid. 

Fokusområde Hälsa och 
välbefinnande 
 
Fokusområde Hållbara samhällen 
och landsbygd 
 
KF: 12. Sotenäs kommun har en 
välutbyggd infrastruktur och 
kollektivtrafik av hög kvalitet som är 
tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och 
motståndskraftig vilket ska främja 
utvecklingen i alla kommunens 
samhällen. 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Sotenäs har ingen möjlighet att delta i 
Cykelfrämjandets kommunvelometer i 
dagsläget. 

C. Nej, 
detta kan vi 

inte göra 
2022. 

6. Vi använder en 
klimatstyrande 
parkeringsplan/policy. 

Det innebär att möjliggöra 
samnyttjande av 
parkeringsanläggningar, att 
prioritera besöks- och 
handelsparkering i centrala 
områden framför annan 
parkering, att se till att 
gatuparkering inte är 
subventionerad jämfört med 
parkeringshus, att möjliggöra 
flexibla parkeringstal med 
stimulans av bilpooler samt att 

Fokusområde Hållbara samhällen 
och landsbygd 
 
KF: 12. Sotenäs kommun har en 
välutbyggd infrastruktur och 
kollektivtrafik av hög kvalitet som är 
tillgänglig, tillförlitlig, hållbar och 
motståndskraftig vilket ska främja 
utvecklingen i alla kommunens 
samhällen. 
 

Det finns ingen parkeringsplan/policy i 
dagsläget men det skulle vara möjligt 
att utarbeta en klimatstyrande sådan. 
För 2022 bedöms dock inte åtgärden 
som främsta prioritet. 
 

C. Nej, 
detta kan vi 

inte göra 
2022. 
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frikoppla parkeringskostnaden 
från hyran av lägenheter. 

KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

7. Vi analyserar 
inköpens 
klimatpåverkan och 
ställer krav i 
prioriterade 
upphandlingar. 

Det innebär att kommunen 
bedömer var klimatkrav i 
upphandlingar gör störst nytta 
(utöver upphandlingar som tas 
upp i klimatlöfte 4) och ställer 
krav i minst tre upphandlingar 
under året. 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
miljömässigt perspektiv. 
 

Klimatpåverkan är redan idag en del i 
kravställningen i våra upphandlingar.  
 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 

8. Vi minskar inköpen 
av fossilbaserade 
engångsprodukter 

Det innebär att kommunen helt 
går ifrån minst en fossilbaserad 
engångsprodukt eller erbjuder 
minst fem nya beställningsbara 
alternativ av 
flergångsprodukter och/eller 
engångsprodukter tillverkade 
av återvunnet eller förnybart 
material för kommunens 
verksamheter. Produkterna ska 
vara andra än de som förbjuds 
enligt EU:s 
engångsplastdirektiv. 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
Fokusområde Havet som 
utgångspunkt 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 
 

Vi arbetar kontinuerligt med att minska 
inköpen av fossilbaserade 
engångsprodukter.  
 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 

9. Vi möjliggör 
cirkulära arbetskläder. 

Det innebär att kommunen gör 
en inventering av inköp och 
hantering av arbetskläder inför 
kommande upphandling och 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 

Flera verksamheter använder redan idag 
återbruk eller återtagssystem medan 
andra verksamheter är intresserade av att 
utveckla liknande.  

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
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genomför minst en ny åtgärd 
för att förlänga livstiden för 
arbetskläder. Exempel på 
åtgärder kan vara att: minska 
antal modeller/ färger, använda 
generella loggor, erbjuda 
skrädderitjänster, återbruk eller 
återtagssystem. 

KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Att upphandla lokal skrädderitjänst 
skulle vara möjligt och önskvärt att 
genomföra under 2022. 

10. Vi använder 
cirkulära möbler 

Det innebär att kommunen 
inreder med minst 20 procent 
cirkulära möbler (mätt i antal 
eller kostnad) i kommunens 
organisation. Med cirkulära 
möbler menas att de repareras 
och används på nytt, köps 
begagnade eller återbrukas 
internt. 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 
 

Arbetsmarknadsenheten har under 2022 
utarbetat ett system för cirkulära möbler 
i kommunen och tillsammans med IT-
enheten har en app tagits fram för digital 
katalog/ inventarieförteckning.  
 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 

11. Vi möjliggör för 
invånarna att låna/hyra 
produkter istället för 
att köpa. 

Det innebär att kommunen kan 
visa att minst tre olika insatser 
pågår varav minst en initieras 
under 2022. Det kan ske genom 
samverkan med näringslivet för 
att erbjuda fler hållbara tjänster, 
att skapa plats i bostadsområde 
för att dela saker, att 
kommunen erhåller platser att 
reparera eller liknande. 

Fokusområde Hälsa och 
välbefinnande 
 
Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Under 2021 har initiativ för att 
möjliggöra för invånare att låna/hyra 
produkter istället för att hyra. Arbetet 
bedöms kunna fortsätta och utvecklas 
under 2022. 
 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 

12. Vi mäter matsvinn 
i offentlig verksamhet 
och har mål 

Det innebär att kommunen 
sätter och följer upp mål samt 
arbetar med rutiner för att 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 

Måltidsenheten kommer inför 2022 göra 
ytterligare satsningar för att minska 
matsvinnet. 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
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undvika matsvinn genom 
förebyggande åtgärder. 
Kommunen ska mäta 
matsvinnet med ett uppsatt mål 
på max 45 g/portion i 
genomsnitt (lunch eller 
middag). I siffran ingår alla tre 
typer av svinn: kökssvinn, 
serveringssvinn och 
tallrikssvinn. 

KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

  

13. Vi beräknar 
klimatpåverkan från 
maten i offentlig 
verksamhet och har 
mål 

Det innebär att kommunen i sitt 
arbete med menyplanering och 
råvaruval beräknar måltidens 
klimatpåverkan och har satt 
mål att klimatpåverkan ska vara 
maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i 
snitt under minst en månad. 
Alternativt har satt mål att 
nyckeltalet för samtliga inköpta 
livsmedel ska minska till 1,7 kg 
CO2e/kg inköpta livsmedel. 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
Fokusområde Havet som 
utgångspunkt 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Måltidsenheten fortsätter under 2022 att 
beräkna klimatpåverkan från maten. 
 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 

14. Vi genomför 
energieffektiviseringar. 

Det innebär att kommunen 
startar upp minst ett projekt för 
energieffektivisering i egna 
fastigheter med exempelvis 
Totalmetodik från Belok eller 
motsvarande. 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Sotenäs kommun gör kontinuerligt 
investeringar för 
energieffektiviseringar.  
 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 

15. Vi bygger i trä. Det innebär att kommunen 
ställer krav på minst 50 procent 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 

Under 2022 kommer kommunen 
antagligen inte att bygga något i egen 

C. Nej, 
detta kan vi 
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trästomme i ett 
byggnadsprojekt, antingen i 
egen regi eller i markanvisning. 

 
KF: 11. I Sotenäs kommun finns det 
tillgång till en bredd och variation av 
olika bostadsalternativ där alla finner 
ett boende. 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

regi varför denna åtgärd inte bedöms 
som rätt prioritering. 
 
 

inte göra 
2022. 

16. Vi installerar 
solenergi. 

Det innebär att solceller prövas 
i alla nybyggnadsprojekt i 
kommunal regi och att minst en 
anläggning installeras i 
kommunen. 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Kommunen planerar att sätta upp nya 
solcellsanläggningar under 2022. 
 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
 

17. Vi arbetar med 
återbruk av 
byggmaterial. 

Det innebär att kommunen 
väljer ut minst en egen byggnad 
som har kommande behov av 
renovering, lokalanpassning 
eller demontering och 
inventerar potentialen för 
återbruk i den byggnaden, med 
fokus på minst fem kategorier 
byggvaror som lämpar sig för 
återbruk. 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
KF: 11. I Sotenäs kommun finns det 
tillgång till en bredd och variation av 
olika bostadsalternativ där alla finner 
ett boende. 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Det oklart i vilken utsträckning 
kommunen kommer ha möjlighet att 
återbruka byggmaterial vid eventuell 
renovering under 2022. Denna åtgärd 
bedöms därför inte som rätt prioritering. 
 

C. Nej, 
detta kan vi 

inte göra 
2022. 
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18. Vi har en 
koldioxidbudget. 

Det innebär att kommunen har 
en politiskt antagen 
koldioxidbudget och arbetar för 
en årlig utsläppsminskning i 
linje med vad 
koldioxidbudgeten visar behövs 
för att nå Parisavtalet. 
Alternativt har ett politiskt 
beslut att arbeta för en årlig 
utsläppsminskning med 
hänvisning till Västra 
Götalandsregionens 
koldioxidbudget. 

KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Kommunen kan i nuläget inte anta löftet 
då det bedöms krävas för mycket 
resurser. 
Kommunstyrelsen besvarade motion om 
koldioxidbudget i februari 2021 om att i 
väntan på att data och verktyg för 
beräkning av koldioxidutsläpp blir mer 
tillförlitliga kommer frågan om 
kommunal koldioxidbudget fortsatt att 
bevakas, både utifrån hur staten och 
regionen agerar och hur andra 
kommuner gör. Inget nytt bedöms ha 
uppkommit sedan den bedömningen. 

C. Nej, 
detta kan vi 

inte göra 
2022. 

19. Vi finansierar 
investeringar i egen 
verksamhet genom 
grön obligation 

Det innebär att kommunen gör 
minst en investering genom 
grön obligation som kommunen 
gett ut själv eller via gröna lån 
från Kommuninvest eller 
liknande. Gröna obligationer är 
ett sätt att låna pengar till egna 
klimat- och miljöprojekt och 
samtidigt erbjuda investerare 
attraktiva investeringsformer. 

Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

Det är inte aktuellt. C. Nej, 
detta kan vi 

inte göra 
2022. 

20. Vi arbetar aktivt 
med invånarnas 
engagemang för 
klimatet. 

Det innebär att kommunen 
bjuder in invånarna till dialog 
om klimatåtgärder för att skapa 
mer delaktighet och skynda på 
omställningen. Detta kan ske i 
form av dialogmöten eller 
workshops dit allmänheten och/ 

Fokusområde Hälsa och 
välbefinnande 
 
Fokusområde Hållbar konsumtion 
och produktion 
 

Sotenäs arrangerar events och aktiviteter 
där vi har information om klimatarbete 
till allmänheten, bl.a. under den årliga 
Hållbarhetsfestivalen.  
Under 2021-2022 deltar Sotenäs 
tillsammans med Tanum i 
Minimeringsmästarna där hushåll bjuds 

A. Ja, detta 
ska vi göra 

2022 
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eller föreningar/organisationer 
bjuds in. Kommunen ska 
återkoppla och kommunicera 
hur resultatet från dialogen tas 
omhand. 

Fokusområde Havet som 
utgångspunkt 
 
KF: 13. Sotenäs ska främja hållbar 
utveckling ur ett socialt, ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. 
 

in att delta i dialog om bl.a. hållbar 
konsumtion och matsvinn som en del i 
omställningen till ett hållbart samhälle. 
Minimeringsmästarna är ett exempel på 
åtgärd inom detta löfte.  

 
 

 



 

SAMVERKANSKONFERENS 17 MARS 2022,  

POLISEN, BROTTSOFFERJOUREN, STRÖMSTAD, TANUM OCH LYSEKILS 
KOMMUNER 

Hedersrelaterat våld och förtryck utmärks bl.a. av att flera, främst närstående, personer 
kan utöva och sanktionera kontroll och våld mot kvinnor och flickor. Föreställningen 
om heder bygger på starkt patriarkala och heteronormativa ideal och kan även motivera 
våld och förtryck av unga män och pojkar, särskilt hbtqi-personer (homosexuella, 
bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller 
intersexperson). Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra 
skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat 
kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Unga hbtqi-personer är 
särskilt utsatta i ett hedersrelaterat sammanhang. Som en konsekvens av utsattheten har 
unga hbtqi-personer en betydligt sämre hälsa än den övriga befolkningen, visar flertalet 
studier.  

Det finns idag få uppskattningar av omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck. 
Det uppskattades 2014 att över 100 000 personer i Sverige har hedersrelaterade 
begränsningar av olika svårighetsgrad, vilket starkt indikerar på ett stort mörkertal 
(Justitiedepartementet, 2014). 

Utifrån utväderingen som gjordes efter årets konferens framkom önskemål om ett 
fortsatt behov av kunskapshöjning i ämnet våld i ungas relationer.                                   
I beslutet 27/21 som togs i Polisområde Fyrbodal 2021-08-25 ska framtagandet av 
lägesbilden tas fram bl.a. genom beaktande av ”hur ser arbetet med Särskilt utsatta 
brottsoffer ut” (kommunens arbete, polisens arbete). 

Underlag 
• Regeringens 40-punktsprogram gällande mäns våld mot kvinnor1 beskriver 

att ett ökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld där särskilda 
åtgärder behöver vidtas för att motverka våld i ungas partnerrelationer, bland 
annat i samarbete med civilsamhällets aktörer. Kompetensen hos de 
yrkesverksamma behöver förbättras, bl a att kunskapen om hbtqi-personers 
utsatthet för våld i nära relationer ska öka. 

• Sverige ratificerade Istanbulkonventionen 2014, vilket innebar att den då 
blev svensk lag. Granskningsorganet GREVIO kom efter sin granskning av 
Sverige 2019 med ett antal rekommendationer2, bl a:  
 

 
1 Regeringskansliet. (2021). Åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor. 
2 Jämställdhetsmyndigheten.  (2021). Bra behöver bli bättre – Om Sverige och Istanbulkonventionen. 



 

- Särskilda insatser måste göras för kvinnor och flickor i särskilt utsatta 
situationer samt för att motverka diskriminering. 

- Det krävs bättre samordning inom och mellan myndigheter på lokal, 
regional och nationell nivå, hälso- och sjukvård samt med 
civilsamhällesorgasinsationer.    

Samverkanskonferens 17 mars 2022 – våld i ungas relationer        

Syfte:   
- Kunskapshöjande insats för ökad medvetenhet om heder, hbtqi och våld i ungas 

relationer. 
- Samla och synliggöra yrkesverksammas och ideellas kompetens och resurser 

utifrån de olika familjemedlemmarnas behov i en våldsrelation.  
- Skapa förutsättningar för hållbarhet och kontinuitet för ett fungerande samarbete 

mellan berörda myndigheter och organisationer. 
- Förebygga fortsatt viktimisering/utsatthet. Ur offrets perspektiv är polisen bara 

en av flera aktörer, behoven är omfattande och komplexa, vilket kräver 
samarbete mellan flera myndigheter. 

- Det behöver understrykas att insatser behövs för otypiska brottsoffer som pojkar 
och hbtqi-personer för att öka möjligheten att de söker hjälp. Det är därför 
viktigt att berörda aktörer har en inkluderande syn på vem som kan vara drabbad 
av hedersrelaterat våld. 

Planering och preliminärt program: 
- Arbetsgruppen planerar för en digital heldagskonferens den 17 mars 2022. 
- Dagen kommer innehålla ett antal kortare föreläsningar, samt interaktion för 

praktiskt samarbete i sin respektive yrkesprofession.  
- Kunskapsrik och professionell moderator under hela dagen. 
- Kommunikatörer och lokalpress bjuds in till att bevaka konferensen. Deltagarna 

kommer att få utvärdera innehållet av konferensen skriftligt.  

Inbjudan: Styrd till specifika verksamheter. Konferensen är kostnadsfri att delta på.  

Ekonomi: 
En gemensam budget för lokalkostnad, moderator för dagen samt förtäring.  
Preliminär budget Lokal, samt förtäring 71 000;- 
  Moderator och föreläsare 69 000;- 

Arrangörer: 
- Polismyndigheten, Västra Fyrbodal, Kommunpolis; Sara Olsson 
- Tanums kommun, Folkhälsostrateg; Irma Nordin 
- Strömstads kommun, Folkhälsostrateg; Terese Lomgård 
- Lysekils kommun, Folkhälsostrateg; Daniel Fredriksson 
- Brottsofferjouren Bohus, Norra Älvsborg; Stefan Mortensen   
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