INSPIRATIONSNÄTVERK
för fossilfria kommuner
21 kommuner i Skåne har skrivit under
uppropet 100 % fossilbränslefritt Skåne 2020. 10
kommuner arbetar inom EU-finansierade projektet

Fossilbränslefria kommuner i Norra och Södra
Skåne. För sex övriga skånska kommuner som
skrivit under uppropet, har ett inspirationsnätverk
drivits under två år. Nätverket har fokuserat på
inspiration och lärande från framgångsrika åtgärder
i arbetet med fossilbränslefria organisationer.
Arbetet i inspirationsnätverket har bedrivits i
arbetspaket, och kommunerna har bl.a. fått stöd i
framtagande av resepolicy, resvaneundersökning
och påverkanskampanjer för hållbart resande. Fokus
har legat på transportområdet, eftersom detta oftast
är svårast ställa om till fossilbränslefritt.

I Östra Göinge har
omställningen tagit fart
Östra Göinge är en skånsk kommun med cirka
14 000 invånare. Här jobbar Damir som fastighetschef sedan ett år tillbaka:
”Vi på fastighetssidan har nu verkligen tagit tag
i fossilfrågan för att nå målet om helt fossilfri
kommunal organisation. Vi har redan 100 % grön
el och över 90 % förnybar fjärrvärme i de flesta
lokaler. Nu finns även en plan för att byta ut cirka
15 av kommunens fordon per år till el, för att uppnå
en fossilfri fordonsflotta.”
Ett tjugotal laddstolpar har satts upp investeringsstöd från Klimatklivet. De elbilar som redan köpts
in till kommunbilspoolen har fått bra respons:
”Elbilarna är fullbokade nästan hela tiden”,
konstaterar Damir nöjt.

”Elbilarna är fullbokade nästan hela
tiden. Folk tycker de är
roligare att köra helt enkelt.”

Damir framför en av kommunens elbilar

…VÄND BLAD OCH SE
KOMMUNERNAS RESULTAT!

RESULTAT

”Jag ser fram emot siffrorna för år 2018!
I flera kommuner har
åtgärder gjorts som inte syns i
statistiken ännu”

Har man som organisation i Skåne skrivit under uppropet har
man till 2020 på sig att fasa ut fossilbränslefri el, uppvärmning
och drivmedel. De sex deltagande kommunerna är nu på god
väg, tack vare deltagandet i nätverket och det hårda arbetet på
hemmaplan i kommunerna.

Eftersom de klimat- och miljöansvariga i kommunerna har många
frågor på sitt bord, har åtgärderna i nätverket inte varit tvingande
att genomföra, utan fokus har legat just på inspiration och stöd.
Kommunerna har även fått hjälp att sammanställa och jämföra
sin drivmedelsförbrukning, som redovisas i staplarna nedan.

I nätverket har de fått stöd med fokus på beteendepåverkan
inom transporter, eftersom detta är en fråga många kommuner
brottas med. Utifrån genomförda resvaneundersökningar, har
även skräddarsydda påverkanskampanjer tagits fram i flera
kommuner. I exempelvis Ängelholms kommun resulterade detta
i kampanjen Tanka rätt för fordonsgastankning.

”Jag ser fram emot siffrorna för år 2018!” säger Erik Johansson,
projektledare på länsstyrelsen. ”I flera kommuner har åtgärder
gjorts som inte syns i statistiken ännu”.
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Ovan ses en sammanställning av de arbete som gjorts inom nätverket. Eftersom åtagandena från kommunerna varit frivilliga, och eftersom förutsättningarna i kommunerna är olika, har de valt att genomföra olika aktiviteter. I exempelvis Kävlinge kommun pågår dock ett löpande ambitiöst energieffektiviseringsarbete, även om inget drivits just inom ramen för Inspirationsnätverket. I molnen ovan till höger redovisas besparad koldioxid (CO2) i
kommunerna under två år. För vissa saknas fullständiga uppgifter.

DRIVMEDELSLÄGET
Andel fossilbränslefritt per kommun 2017
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I stapeldiagrammet ovan redovisas andelen fossilbränslefritt drivmedel i de kommunala fordonsflottorna vid årsskiftet 2017-2018.

