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Hållbarhetslöften – Minskad klimatpåverkan 
 

Beslutade av Kommunfullmäktige Östhammars kommun 2019-11-19 
 

Inom Färdplan för ett hållbart län har Östhammars kommun antagit 31 hållbarhetslöften för att minska 

klimatpåverkan. Aktiviteterna beskrivs i korthet nedan. Till varje aktivitet finns en beskrivning av omfattning och 

i vissa fall geografisk placering. Tre löften markerade med kursiv stil har prioriterats ner pga ekonomiska skäl 

och ändrat arbetssätt. 

 

Ökad gång och cykling 
 

Aktivitet 
 

 Anlägga nya gång- och cykelvägar. 
 

 Prioritera snöröjning av gång- och cykelvägar framför bilväg. 
 

 Anlägga cykelparkeringar. 
 

 Iordningsställa servicepunkter för cyklar. 
 

 Installera laddpunkter för elcyklar. 

 
Underlätta att kombinera olika färdmedel och linjebyten 
 

Aktivitet 

 Iordningställa trygga och tillgängliga pendlarparkeringar för bil och cykel. 
 

 Identifiera viktiga knutpunkter för kollektivtrafiken utanför tätorter för byte av färdmedel. 
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Fossilfri arbetspendling och möteskultur 
 

Aktivitet 
 

 Möjliggöra för anställda att arbeta hemifrån eller via distansarbetsplats. 
 

 Erbjuda resfria möten genom digitala verktyg. 
 

 Genomföra aktiviteter för anställda, t ex. prova-på kollektivresande gratis 1 mån. 
 

 Del av restid med kollektiva färdmedel räknas som arbetstid i de fall där arbete från kollektivt 

färdmedel är möjligt. 

 
Fossilfria tjänstefordon 

 

Aktivitet 

 Ställ krav på att minst 50 % av alla tjänstefordon som köps in/leasas ska kunna drivas med fossilfria 

drivmedel senast år 2022, inklusive ta fram ett tydligt målår för när 100% ska vara uppnått. 

 
Minska energi- och effektanvändningen för fastigheter och verksamheter 
 
Aktivitet 
 

 Göra energi - och effektkartläggning med åtgärdsplan för huvuddelen av organisationens 

fastigheter och/eller verksamheter. 

 
Öka produktion och användning av återvunnen eller förnybar energi och fossilfria 

drivmedel 
 
Aktivitet 
 

 Installera solceller på egna/kommunala fastigheter. 
 

 Utbyte av kvarvarande olja till förnybart bränsle. 

 
Minskad klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt 
 

Aktivitet 
 

 Som beställare ställa upphandlingskrav på beräkning och minskning av klimatpåverkan från  

bygg- och anläggningsprojekt. 
 

 Anordna och delta i kompetenshöjande åtgärder i samarbete med branschaktörer. 

 
Minskad klimatpåverkan från måltider  
 

Aktivitet 
 

 Delta i regionalt nätverk för offentliga och privata restauranger för samarbete och 

kompetenshöjning inom måltidens klimatpåverkan. 
 

 Utveckla ett kontinuerligt arbete med mätbara mål för att minska matsvinnet i tillagning,  

förvaring och konsumtion. 
 

 Använda statistiska mätprogram för att mäta och utvärdera måltidens klimatpåverkan 
 

 Servera mindre men bättre kött och större andel vegetabilier. 
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Inspirera till klimatsmarta val 
 

Aktivitet 
 

 Genomföra aktiviteter för att öka kunskap om, och inspirera till, en mer hållbar livsstil. 

 
Stärka integrering av klimat, energi och hållbar utveckling i skola och förskola 
 

Aktivitet  
(löftena har av ekonomiska skäl prioriterats ner, skolan arbetar dock med hållbar utveckling på andra sätt) 
 

 Säkerställa fortbildning av pedagoger inom Lärande för hållbar utveckling. 
 

 Tillsätta koordinator inom Lärande för hållbar utveckling. 
 

 Genomföra årlig temadag för elever inom hållbar utveckling, t.ex. klimatklok konsumtion,  

Agenda 2030 etc. 

 
Utbildnings- och informationsinsatser för beslutsfattare 
 

Aktivitet 
 

 Medverka i regional arbetsgrupp för att ta fram, alt. kvalitetssäkra befintliga utbildningspaket för 

politiker avseende klimatpåverkan. 

 
Fossilfria investeringar och kapitalplaceringar 
 

Aktivitet 
 

 Genomföra aktiviteter för att säkerställa att organisationen enbart har fossilfria investeringar och 

kapitalplaceringar (ex. pensionsfonder) senast 2022. 

 
Fasa ut fossil plast 
 

Aktivitet 
 

 Delta i nätverk för plastsubstitution. 
 

 Genomföra kartläggning av verksamhetens plastkonsumtion. 
 

 Ställa upphandlingskrav på återvunnen eller förnybar plast. 
 

 Ta bort eller byt ut den största eller minst fem viktiga/större produktgrupper senast år 2022. 


