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Bilaga 2: Enkät om målsättning och arbetet för fossilfria 

transporter i Skåne 

 

Introduktion 

En enkät skickades ut under 2018 till 115 aktörer som verkar i regionen. Bland aktörerna fanns 

producenter, laddoperatörer, åkerier, distributörer, drivmedelsexperter samt aktörer som 

identifierats via ansökningar inom Klimatklivet.  

 

Respondenter 

Fram till juli enkäten fick 39 högkvalitativa svar. De som svarade är uppdelade i följande 

affärsmässiga kategorier: producenter, distributörer, åkerier, eller blandning av de 

verksamheterna. Det finns även mängd av andra typer av verksamheter (i diaram ”annat”), där 

huvudsysselsättning varierar från renhållning, försäljningsorganisation, kommunal 

Räddningstjänst, kollektivtrafikhuvudman, och konsult.  

 

 
 

Ambitioner och åtgärder för att uppnå målen 

De flesta respondenterna har antagit något mål för minskning av växthusgasutsläpp i 

transporterna. Utav 39 svarande var det endast 5 respondenter som inte hade något 
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växthusgasmål, och 4 visste inte om deras företag har något klimatmål.  

 
Om man tittar vidare så syns det att de som inte har adopterat något mål tillhör dels 

företagstyp åkeri och dels andra företag, som konsult, renhållning eller räddningstjänster. Men 

resultatet borde ses enbart som en trendvisning, eftersom vidare analys av svaren tyder på att 

respondenterna, har svarat på lite olika sätt, vilken gör att jämförelsen inte blir helt enkel. En 

del av respondenterna har angett svar som gäller för hela verksamheten, och inte enbart för 

transporter. Ett annat problem är att det förekommer att svaren gäller egna transporter medan 

inköpta transporttjänster ofta blir bortglömda. Den enklaste lösningen är att göra antagandet att 

transportmålen är samma som verksamhetsmålen och att betrakta interna och externa 

transporter som ett och samma, vilken är ett mycket grovt antagande. Naturligtvis ska det ses 

enbart som en uppskattning och trendvisning.  

Med de antagandena visar det sig att det finns organisationer som är mycket ambitiösa i 

frågan om att uppnå fossilfrihet i transporter. Två organisationer har redan uppnått fossilfrihet i 

egna transporter och två till är mycket nära, och knappt 10 till blir fossilfria inom de närmaste 5-

10 åren.  
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Producenterna/distributörerna är en bra bit på väg att vara fossilfria i när det gäller egna 

transporter. Flera är redan 100% fossilbränslefria, och att vara helt fossilfri år 2030 är det mest 

förekommande målet. Producenterna satsar på reducering av utsläpp på olika sätt, lite beroende 

på deras verksamhetsområden. För att påverka deras egna transporter satsar vissa på att använda 

HVO 100, ED95, RME, eller köper in nya personbilar som kör på biogas, men även 

effektivisering är viktig.   

När det gäller utveckling i regionen, så finns det en gemensam vilja att bidra till Skånes 

möjligheterna att ha bra tillgång till förnybart bränsle. Till exempel SEKAB planerar för att 

tillsammans med Hansa Logistik och Circle K bygga nya ED95 tankstationer i Skåne. Det 

planeras för 4 stationer och den första ska vara placerad i Helsingborg (öppnas i juli). 

Ecobränsle/Energifabriken kommer å andra sidan att fortsätta utbyggnaden av stationsnätet för 

att göra fossilfria drivmedel mer tillgängliga för tunga transporter men även för 

personbilstrafiken. En personbilspump i centrala Malmö står högt på listan för att underlätta 

tankning av HVO100.  

Producenterna/distributörer inser även att de kommer investera i utveckling av processer 

och teknologier, men även i effektivisering av de existerande funktioner för att i förlängningen 

ha möjlighet att erbjuda Skåne fossilfria bränsle.   

 

Förutsättningar för att uppnå målen 

För att satsa på utvecklingen behöver producerande företag viss stabilitet i de riktlinjer som 

gäller. Politisk stabilitet i beslut är mycket viktig för flera eftersom utveckling på marknaden 

styrs av flera mekanismer som påverkans av politiskt styre. Incitament som ges till företag att 

investera och utveckla teknologier behövs vara konsekventa. En av de mest viktiga är 

skattesystemet som premierar CO2 reduktion/minskning och inte enbart en viss teknologisk 

lösning. Det förekom i flera svar att skattebefrielse av biodrivmedel är viktig för att konkurrera 

på marknaden med fossila drivmedel. Men skattereglering är viktig för omställningen av hela 
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transportsektor, och så borde alla sektorer få rätt incitament att konvertera till fossila bränslen, 

inklusive jordbruket.  

Producenter är eniga över behov av stabila regelverk som är förutsägbara och teknikneutrala. 

Långsiktiga styrmedel för bioenergi och politisk agenda är mycket viktig, för att möjliggöra för 

företag att ta de risker det innebär att vara "föregångare". Det är viktig att underlätta för företag 

som vill investera i utvecklingen och skapa förutsättningar som gör att de investeringar och 

industriella modifikationer som måste till är gångbara över tid. Konsten blir att skapa 

förutsättningar som möjliggör modifieringar och optimeringar med tanke på att mycket som 

behöver skapas kommer att vara "state of the art". 

Offentlig sektor har blivit utpekad som en viktig drivande aktör, vilken har bränslebehov 

tillräcklig stort att skapa inköpsvolymen- en grundförutsättning till många att kunna göra 

investeringar i infrastruktur. All otydlighet från stora offentliga konsumenter skapar ovisshet och 

förskjuter de viktiga investeringar som måste göras för att skapa affärsmässig utveckling i 

branschen. Det finns ett tydligt önskemål för offentliga aktörer att jobba intensivt med 

strategiska upphandling som prioriteras biobränsle, speciellt biogas, men även ED95.  

Kommunernas roll är även viktig när det gäller själva utbyggnaden av tankningsinfrastruktur. 

Procedurerna för att tå tillstånd till etablering av pump ses som mycket viktig och borde 

förenklas så att etablering går smidigt.   

Det är värd att märka att även de flesta av åkerierna har adopterad mål för minskning av 

växthusgaser.  Deras affärsidé beror mycket på effektiva transporter och tillgång till bränsle, 

därför satsningar på transporter med minskade utsläpp ses som mycket positiva och tyder på 

ansvarsfull syn på klimatfrågor.  

 

Vilket stöd behövs på vägen? 

Fler nätverksträffar för de som vill, men kanske inte vet hur man kan skapa fossilfria 

lösningar. Det blir tyvärr ofta ett fokus på en lösning, när vi menar att man ska titta på behov 

och sen välja lösning. Kombinationen av el, biodrivmedel och kollektivtrafik löser ofta hela 

ekvationen. Men vi måste sluta se på biobränsle som det alternativa bränslet och istället se det 

som det normala. Det fossila ska vara det alternativa! 
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Bilaga 3: Laddplaner i skånska kommuner 

 

Analys av resultat av undersökningen ”Enkät för nulägesbild av skånska kommuners arbete 

med laddinfrastruktur” 

 

Introduktion 

Enkäten skickades till samtliga 33 kommuner, 32 svar har kommit in (okt 2019), därav 30 

unika. Det finns fall där i 2 kommuner 2 giltiga svar har kommit in (Malmö och Lund). Då har 

de två kommunala svar lagts ihop för att analysera det som ett unikt svar i per kommun.  

Frågor till enkäten finns tillgängliga som i Bilaga 1: Enkät laddplaner i kommuner.  

 

Följande kommuner svarade på enkäten:

Helsingborg 

Hässleholm 

Höganäs 

Hörby  

Höör 

Kristianstad 

Kävlinge 

Landskrona 

Lomma  

Lund  

Malmö  

Osby 

Skurups  

Svedala 

Tomelilla 

Vellinge  

Ängelholm 

Östra Göinge 

Bjuv 

Burlöv 

Båstad 

Eslöv 

Sjöbo 

Staffanstorp 

Ystad 

Åstorp 

Örkelljunga 

Bromölla 

Perstorp
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Politiska beslut och styrande dokument 

 

19 kommuner (63% av 30 svarande) har fattat politiska beslut som rör satsningar på elfordon 

och laddinfrastrastruktur. I 2 kommuner finns det inget sådant beslut än och i 2 andra fall var 

respondent osäker om svaret.  

 Majoritet (15) har även tagit fram ett styrande dokument som kan hjälpa att lyfta beslutet på 

mer operativ nivå (se Figur 1 & Figur 2).  

 
Figur 1. Karta- vad finns politiskt beslut 

 

 
Figur 2. Finns det styrande dokument? 
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Den politiska beslutet är utformat på många olika sett, 

men i helhet handlar det om strategiska insatser som rör 

kommunal verksamhet. I 5 fall handlar det om att 

investeringar i elfordon och laddningsinfrastruktur är en 

av åtgärder som finns i energi/klimat strategi eller 

miljömålsprogrammet. I 3 andra fall handlar det om 

riktlinjer för fordon där elfordon ska prioriteras och det 

tar sitt avstamp i inköpsrutiner. I resterande fall handlar 

det om att beslutet för att satsa på elbilar och 

laddningsinfrastruktur blev antagen av kommunens fullmäktige, eller att kommunen har tagit 

fram en specifik policy för fordon (miljöbilspolicy) eller tagit fram en handlingsplan för 

fossilfrihet.  

 

Många av de kommunerna som har tagit fram strategiska beslut har även tagit ett aktivt steg i 

mot tillämpning och har undersökt eventuellt placering av laddstationer. Undersökningar av 

lämpliga platser har varierat mycket när det gäller bredden såväl detaljnivå. Av de mer 

detaljerade svar framkommer det att kommunerna uppenbarligen behöver någon typ av stöd i 

liknande kartläggningar.  I några fall gjordes undersökningarna snabbt för att bara underlätta en 

extern aktör som har kommit till kommun med förfrågning om upprättande av offentlig 

laddplats på kommunal mark (E.On). Flera andra kommun har också gjort delvis täckande 

undersökningar. Det är viktig att poängtera att svaren från respondenterna skiljer sig åt och det 

är svårt att avgöra detaljnivå på de undersökningarna. Det rekommenderas att återkomma till 

respondenterna för att få mer nyanserad bild.   

3 kommunerna svarade att de inte har fattar något beslut gällande elfordon och 

laddinfrastrastruktur, men 1 av de har ändå undersökt har undersökt eventuellt placering av 

laddstationer.  

 

Organisatoriska förutsättningar  

Alla svarande kommunerna har något eget bolag. 5 av kommuner har enbart ett eget bolag, 

medan andra har flera olika typer av bolag, som bostads-, fastighets-, parkering-, energibolag 

eller VA och renhållning. Detta skapar goda förutsättningar för kommunerna i deras tillämpat 

arbetet med fordonsfrågor. Det tycks nämligen att kommunägda bolag skapar en bra arena för 

att effektivt styra och driva frågor om fossilfria fordon och laddinfrastruktur på kommunal nivå. 

De kan även underlätta strategiskt arbete med laddinfrastruktur i kommunen genom att bidra 

med egen överblick på både infrastruktur, kundunderlag, behöv mm. Hur detta potentialen 

används i praktiken, vilka möjligheter och fallgropar den skapar, är en fråga som behöver 

noggrannare undersökning och analys.  

 

Politiska beslut om elbilar och 

laddningsinfrastruktur i kommuner:  

• Energi- och klimatstrategi 

• Miljonärsprogrammet 

• Riktlinjer för fordon 

• Fordonspolicy 
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Figur 3. Vilka kommunalägda bolag finns? 

 

Nätverkandet för transporter 

I flera kommuner är frågan om kommunala transporter samordnade i mer eller mindre 

formaliserade nätverk. I 11 fall har kommunerna skapad någon typ av forum där frågorna kan 

diskuteras mellan förvaltningar. Fokusområdet för sådant nätverk kan variera. I 2 fall gäller det 

samordnade varutransporter, medan i andra fall handlar det om en icke formell grupp där olika 

typ av frågor lyfts, som inköp, upphandlingskrav mm.  

 
Figur 4. Kommunalt nätverk för samordning av transporter? 
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Till exempel i Lund handlar det om en grupp med medlemmar från fastighetsbolag, 

energibolag, parkeringsbolag plus miljöstrateger och projektledare i kommunen. Inom gruppen 

kan man diskutera bland annat laddinfrastruktur och fossilfria transporter.  

 

I Svedala har förvaltningarna samarbetat vid inköp av elcyklar för tjänsteresor som kan användas i 

hemtjänsten. Till exempel har gruppen diskuterat frågan om smidig och brandskyddssäker 

laddning av elcykelbatterier, som resulterat i att kommunen ska anordna låsbara skåp för 

laddning av elcykelbatterier.  

I Helsingborg finns det ett nätverk med representanter från olika bolag och förvaltningar, 

som samordnas av inköpsavdelningen. Där diskuteras upphandling av bland annat tunga 

transporter utifrån klimatkrav.  

Liknande nätverksstrukturer kan finnas för lite mer detaljerade frågor. Återigen Lunds 

kommun har nätverk som heter Mobilitetsservice som samordnar kommunorganisationens 

tjänstefordon, och där ingår även att erbjuda support och verkstad och även sköta inköp och 

leasing av alla fordon för kommunorganisationen.  

 

Även de kommuner som har inte fattat något kommunbrett politiskt beslut gällande elfordon 

och laddinfrastruktur är aktiva i nätverkandet. Nätverk är ett verktyg för kommunerna i deras 

fordonsarbetet och som i Burlövs fall, den sammanför fordonsansvariga med upphandlare och 

miljöstrateger i fordonsfrågor.  

Rutiner och arbetssätt 

Frågor om kommunalmark till laddinfrastruktur 

Av alla svarande kommuner har bara en kommun kunde bekräfta att det finns ett utarbetat 

fast rutin som skulle hjälpa behandla inkommande förfrågningar om användning av kommunal 

mark till laddinfrastruktur (Vellinge). Eftersom 12 kommuner kunde inte bekräfta detta med 

säkerhet (svarat ”vet ej”), så potentiell finns det utrymmer till att även några andra har utarbetat 

en fast rutin för externa förfrågningar. En av respondenterna har även tillagt att den typ av 

frågor, som handlar om upplåtelse av kommunal mark för privata aktörer för laddinfrastruktur 

förekommer mycket sällan.  

Att frågorna inte är av mer frekvent karaktär kan definitivt vara förklaring till att rutinerna 

inte utarbetas, och det är förmodligen en tidsfråga tills liknande behov framkommer och leder 

till mer strukturerat arbetssätt.  
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Figur 5. Rutiner för hantering av förfrågningar? 

En av kommunerna som svarade ”Vet ej” och har även förklarad att frågan om markplatser 

till laddinfrastruktur brukar komma till EKR (energi- och klimatrådgivare), men det finns ingen 

allmän klarhet i så fall om EKR har några rutiner att använda sig av eller om de har utarbetat 

något själv. 

Upphandling av fordon och ansvar för kommunernas fordon 

I de flesta fall sker upphandlingen av fordon centralt i kommunerna, oftast genom en av 

förvaltningar som är utsedd för att har denna funktion (24 kommuner). I flera fall det är 

Serviceförvaltningen som gör det centrala arbetet, men även andra förekommer som 

Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska förvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen.  

  

Det finns även ett smart exempel av 

interkommunal samarbetet, där 

kommunerna jobbar tillsammans för att 

styra upphandlingarna (bl.a. Lund, Hörby, 

Höör. Burlöv, Eslöv, Svedala, Kävlinge, 

eller ett annat nätverk mellan bl. a. Åstorp 

och Klippan). Kommunerna själv skulle inte 

ha mäktad med frågan om centrala 

upphandlingar på en nivå som skulle ha varit 

tillfredsställande. Med den anledning ingick 

de i samarbetet där en större kommun 

samordnar insatser (Lund eller Klippan). 

Arbetet leder till att alla ingående 

kommuner har samma utgångspunkter och 

sedan kan sköta upphandling på eget sätt. 

För det mesta sker då upphandling centralt 

för alla förvaltningar, men i 1 fall (Kävlinge) upphandlingar görs av varje förvaltning för sig.  
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Flera de kommuner som sköter upphandlingar centralt, har även en ansvarig 

person/funktion som ser till att arbetet är gjort på sammanhållande sätt (17 st). Funktionen 

brukar vara kopplad till någon av förvaltningar, som Samhällsbyggnadsnämnden, Service-, 

Tekniska- eller Stagsbyggnadsförvaltningen eller direkt på kommunledningskontoret. I 1 fall 

(Malmö) finns det ett bolag (Malmö Leasing AB) som har detta funktion och ansvar. 

I 3 kommuner (Kristianstad, Lomma, Sjöbo) sker upphandlingen på respektive förvaltning 

och i det arbetet används centralt gällande inköpspolicyn eller liknande styrdokument.  

Dessa 3 saknar även en central person/aktör inom organisationen som skulle ha ett ansvar 

för inköpsfrågor gällande transporter. 

Arbetet med att följa körsträckor 

15 kommuner gör uppföljningar på hur 

kommunens fordon körs. Körsträckor följs 

upp på olika sätt.  Flera kommuner har 

infört eller är på väg att införa digitala 

körjournaler. Respondenterna tycker att 

detta är en förutsättning för att ha komplett 

data/statistisk eftersom system är 

heltäckande och även lätt att använda för 

anställda. 

Det finns även några fall där statistiken 

för körsträckor samlas men tycks inte vara 

fulltäckande. Förmodligen detta berör på 

att körjournaler drivs manuellt och då det 

ät tidskrävande att göra det storskaligt.  

 

Samarbetet med externa aktörer om 

laddinfrastruktur 

Kommunerna samarbetar på lite olika sätt när det gäller uppbyggandet av laddinfrastruktur. 

Dels frågorna drivs av externa aktörer och då när det handlar om kommunalmark så är 

kommunen en naturlig part av process.  

Delvis så driver kommunerna jobbet själv med att påverka egna förvaltningar och bolag mot 

att investera i elfordon och laddinfrastruktur. Lunds kommun driver frågan med eget 

fastighetsbolag och bostadsbolag, och är aktiv i olika internationella projekt som tillför 

inspiration och hjälper med att utbyta erfarenheter. Kristianstad har samarbetet med elnätsägare 

och fordonsrepresentanter från förvaltningar. Även Malmö har en intern grupp för frågor 

(tyvärr inga detaljer framkommer från svaren som kunde utveckla svaren).  

50% (n = 
15)

33% (n = 
10)

17% (n = 5)

Följer kommunen regelbundet upp 
och analyserar sina fordons 

körsträckor?

Ja Nej Vet ej

Figur7. Regelbunden uppföljning och analys av egna fordons 
körsträckor? 
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Det är svart att avgöra utifrån svaren i enkäten men i flera fall, med stor sannolikhet, blev 

samarbetet med elnätsbolagen initierad av elbolag eller annan extern aktör som har velat sätta 

upp stolpar, och inte av kommunerna själva. Samarbetet var då med stor sannolikhet enbart 

kortvarigt. Till exempel Burlöv har samarbetat med Eon för att sätta upp stolpar finansierade av 

Klimatklivet, och efter det var samarbetet över.  

Det finns ett annat exempel där samarbetet verkar vara med strategisk. I Lommas kommun i 

samband med exempelvis energiplanering och större tätortsutveckling frågor rörande 

laddinfrastruktur tas upp i samverkansmöten med Kraftringen.  

Kommun Kontaktad av 

externa aktörer för 

publik ladd 

Ev. samarbetet 

med 

förvaltningar/egna 

bolag 

Samarbetet med 

elnätsägare/elbolag 

Bjuv Ja/ Clever     

Bromölla Ja     

Burlöv Ja   Ja/ EOn 

Båstad  Vet ej   Vet ej 

Eslöv Ja/elbolaget   Ja 

Helsingborg Ja     

Hässleholm Vet ej   Vet ej 

Höganäs Vet ej/EOn     

Hörby Ja   Ja 

Höör Ja Ja   

Kristianstad Ja   Ja 

Kävlinge Ja   Ja/ EOn 

47% (n 
= 14)

23% (n 
= 7)

30% (n 
= 9)

Har kommunen några 
etablerade samarbeten, 
internt eller externt, för 
elfordon/elbilsladdning?

Ja Nej Vet ej

63% (n 
= 19)

4% (n = 
1)

33% (n 
= 10)

Har kommunen blivit 
kontaktad för publik 

laddning på kommunal 
mark?

Ja Nej Vet ej

53% 
(n = 
16)

17% 
(n = 5)

30% 
(n = 9)

Har kommunen 
dialog med 

elnätsbolaget om 
laddinfrastruktur?

Ja Nej Vet ej

Figur 8. Samarbeten för 
elfordon/elbilsladdning? 

Figur 9. Kontaktad för publik laddning på 
kommunal mark? 

Figur 10. Dialog med elnätsbolaget 
om laddinfrastruktur? 
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Landskrona Ja   Ja/ Landskrona energi, 

EOn 

Lomma Ja   Ja/ Eon, Kraftringen 

Lund Ja/ Clever, 

Sunfleet 

Ja (bolag) Ja/ Kraftringen 

Malmö Vet ej   Ja 

Osby Ja     

Perstorp Ja   Ja/EOn 

Sjöbo Ja   Vet ej 

Skurup Ja   Ja 

Staffanstorp Vet ej   Vet ej 

Svalöv Vet ej   Vet ej 

Svedala Ja   Ja 

Tomelilla Nej   Nej 

Vellinge Ja   Ja 

Ystad Vet ej   Vet ej 

Åstorp Ja/Clever/Bee   Nej 

Ängelholm Vet ej   Ja/Öresundskraft 

Örkelljunga Ja   Ja 

Östra 

Göinge 

Vet ej   Nej 

Figur 11. Samarbetet med externa aktörer kring laddinfrastruktur 

Hinder och utmaningar 

Det finns flera nivåer av hinder som respondenter identifierade. De kan klassificeras i 

grundläggande brister i kunskaper, ekonomiska, organisatoriska och strategiska hinder.  

Brister i kunskaper: är i de flesta fall behövs det ett bra 

faktamaterial/underlagsinformation där respektive tjänstemän kan hämta kunskaper om allt som 

rör laddning- från bra översikt om tekniska aspekter kring laddning till lösningar till debitering 

och underliggande resonemang.  

Ekonomiska hinder är i flera fall det primära hinder som kommer lösa andra identifierade 

brister.  

Organisatoriska hinder rör ansvarsfördelning på kommunen, utse av projektansvarig eller 

samordnare som kunde ha helhetsbild för hela kommunen. Även bildande av arbetsgrupp som 

kommer ha möjlighet att jobba förvaltningsövergripande är en viktig aspekt.  

Strategiska hinder betyder i de flesta fall en avsaknad av beslut som kunde ge, förutom ett 

mandat, en strategisk riktning till arbetet. Det är viktig att strategiskt beslut ger riktlinjer för 

arbetet (avgränsningar av område: är både publik och icke publik laddning av intresset? 

prioriteringar av område för placering? mm) 

I vissa fall kan en kommun uppleva svårigheter med att hitta tillvägagångsätt och lösningar för 

installation av laddstationer kring byggnader som kommunen hyr till verksamheter men inte 

äger själv. I de fall där kommuner nyttjar byggnader och vill satsa på utbyggnad av 

laddinfrastruktur, så möts de ofta av ovilja av fastighetsägare till investering. Kommunerna 
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behöver ha några verktyg/mekanismer som kan påverka respektive aktörer i liknande fall 

(Lund). 

När det gäller ekonomiska hinder så finns det kommuner där vilja och organisatoriska 

förmågan bland tjänstemännen finns men det är ekonomiska brister som leder till att det saknas 

bra grundläggande utredningar (Hörby, Kristianstad).  

Även strategiska och organisatoriska faktorer är mycket viktiga. En rad olika brister och 

behöv, som utgör hinder, har blivit identifierad. Det behövs strategisk satsning med styrande 

riktlinjer för publika och icke publika laddningar, med bra utredning av behöv, tekniska 

lösningar och finansiella modeller. Sedan det finns behöv att skapa en organisatorisk struktur 

med samordnare och kvalificerad arbetsgrupp för arbetet med planering och utbyggnaden, 

speciellt att gruppen ska kunna jobba förvaltningsövergripande (Malmö, Svedala).  

Även den politiskt klimat i kommunen bildar till viss osäkerhet om framtid och det kastar 

skugga även på strategisk nivå (Skurup).   

Kommun Vilka hinder finns? Stöd som behövs? Goda exempel med 

övriga 

transporter/drivmedel 

Bjuv Ekonomiska 

resurser 

inget svar   

Bromölla Ansvarstagande 

gällande drift och 

underhåll 

Tydliga riktlinjer 

för vem som har vilket 

ansvarsområde. 

  

Burlöv Tid och 

ekonomiska resurser 

inget svar   

Burlöv Tid och pengar     

Båstad Ekonomi, 

organisationsstruktur, 

tid att arbeta 

samordnat och 

strategiskt med frågan 

Ekonomisk och 

kunskapsmässig 

stöttning 

  

Eslöv Ansvarsuppdelning 

mellan aktörer, 

kunskapsbrister ang. 

debitering av 

kostnader 

(förmånsbeskattning) 

Stöd och tydlighet 

i ansvar för kommun i 

etableringen av 

laddinfrastruktur. 

Information och stöd 

till politiker så att de 

efterfrågar och stöttar 

omställningen. 
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Helsingborg vet ej vet ej *klimatväxling (50% 

avgift)  

*Hållbarhetsteam på 

inköpsenheten  

*Projekt " Det 

robusta Helsingborg": 

analys av 

eleffektsituationen- 

behovet idag och i 

framtid (ökad befolkning 

och ökad elektrifiering) 

*Central 

fordonsansvarig 

*Utredningsarbete kring 

hållbara leveranser  

*Skarpa ambitioner i 

klimat- och energiplan 

(inkl.  entreprenörer) 

om fossilbränslefria 

fordon 

2020/arbetsmaskiner 

2024. 

Hässleholm Bristen på resurser 

och på politiska beslut 

om vilken 

förvaltning/bolag som 

har ansvaret för frågan. 

Nätverksbyggande 

tex det som nu är 

fallet i de olika 

projekten kring 

"fossilbränslefria 

kommuner". 

  

Höganäs Oklart om det 

finns hinder- ev. 

investeringskostnad, 

ägarskap över 

anläggningar, 

ersättning för 

laddtjänsten? 

Finns tankstation 

för biogas och har en 

bilflotta som till 

betydande del består 

av biogasfordon. Vi 

behöver säkerställa 

biogasens framtid för 

att nyttja egen och de 

upphandlade 

entreprenörernas som 

idag kör med biogas. 

Investeringsstöd 

hjälper kommunen att 

prioritera 

utbyggnaden. 
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Hörby Ekonomiska 

resurser till 

undersökning av behöv 

och placering 

Kartläggning av 

behov och 

undersökningar av 

placering 

  

Höör Inga. Finns 2 

stolpar, det räcker i 

nuläget, 

laddinfrastruktur är 

inte kommunens 

ansvar 

Dialog med 

näringslivet om 

laddinfrastruktur; 

behovsanalys av 

pendlare till station 

  

Kristianstad Resurser Långsiktiga 

strategier för 

förnybara bränsle och 

infrastruktur. Stöd till 

utbyggnad 

Långsiktig 

lokalsatsning på biogas i 

en cirkulär ekonomi 

Kävlinge inget svar inget svar   

Landskrona Effektbristen Ingen Staden köper elbilar 

och gasbilar, har även 

elbussar 

Lomma Svårt att avgöra om 

ekonomiskt ansvar? 

vilka verksamheter ska 

stödjas ekonomisk 

Bra utsläppsiffror - 

LCA på elbilar 

Ställningstagande 

gällande anläggning av 

biogastankställe 

Lund Svårt med vilja hos 

fastighetsägarna (om 

inte kommun).  

Markägarförhållanden 

Effektbristen 

Fortsättning av 

FOKOS; tips på 

tekniska lösningar för 

tankning el 

Samordning och 

centraliserar hela 

fordonsflottan 

(Mobilitetsservice) och 

erbjuder fossilfria 

transporter 

Malmö Strategiska och 

Organisatoriska 

Goda exempel, 

nätverk, kunskap om 

fossilbränslefria 

alternativ. 

Film, info-turné 

”snacka med macka” (till 

hösten) samt skicka ut 

filmen till samtliga 

avdelningschefer. 

Osby Frågan om 

elektrifiering är ny, 

rutiner saknas, 

problem med att få 

fram matning av ström 

Information och 

erfarenhetsutbyte 

  

Perstorp Kommunens 

storlek. Skånes minsta. 
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Sjöbo Politisk: saknas 

viljeinriktning och 

beslut. 

Saknar personella 

resurser, ingen 

miljöstrateg i 

kommunen. 

Möjligtvis att 

offentliga regionala 

aktörer kontaktar den 

politiska styrningen i 

kommunen. 

  

Skurup Effektbristen Stöd som 

Klimatklivet, nätverk 

med liknande 

kommuner 

HVO tank för 

kommunens lastbilar och 

övriga fordon; inom 

bilpool har kommunen 

bytt en del av bilarna till 

rena elbilar. 

Staffanstorp Politisk: viljan 

måste finnas. Det är 

nog en ganska sval 

frågan just nu. 

Gärna att det lyfts 

och utbildas politiker. 

  

Svalöv Psykologiska: 

första steget måste 

göras för att det ska 

senare rulla 

Kommunen 

befinner sig i ett 

politiskt vacuum… 

Samarbetet med 

inköp med en del andra 

kommuner och Lund 

Svedala Organisatorisk: 

ovana att jobba 

kommunbrett 

Lyfta även andra 

transportslag: elcykel, 

cargocykel, 

velomobiler. Lyfta 

olika behöv till 

laddning i 

detaljplanering 

Nugding mot 

elcyklar: Utlåning av 

elcyklar till invånarna- 

44% tycker detta är 

fullgott alternativ till bil 

Tomelilla Tekniska lösningar 

för att ta betald för 

parkering. Regler? Vad 

göra om det blir vinst 

av avgifter? 

Samverkan med 

näringslivet om 

stolpar 

Projektet 

fossilbränslefria 

kommuner, där finns 

många goda exempel. 

Vellinge Att möta det ökade 

behovet av 

laddinfrastruktur, 

Spridning av goda 

exempel, 

nätverkande, 

Vi har endast elbilar 

och laddbara fordon som 

poolbilar 

Ystad Okunskap inget svar   
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Åstorp Politisk: beslut. 

Saknas även strategi. I 

senare skedet 

samverkan, kostnads- 

och ansvarsfördelning 

med t ex 

fastighetsbolag. 

En 

rekommendation om 

strategi: antal 

punkter, typ av 

laddning, placering 

och 

kostnadsfördelning 

mm. 

  

Ängelholm Oklart vem som 

äger frågan. Även 

juridiken är oklar när 

det gäller publika 

laddplatser. Ett tydligt 

ansvar och en 

kommunal strategi för 

laddinfrastruktur 

skulle behövas. 

Information om 

vad kommunen kan 

göra. Lyckade 

exempel från andra 

kommuner. 

  

Örkelljunga Brist på resurser Goda exempel   

Östra 

Göinge 

Brist på personal Information om 

stöd, även för privata 

aktörer. 

fossilfritt till 2020 

(2018 6 % fossilfria 

bilresor i tjänst och 

under 

2019 75% fossilfria 

bilresor) 

Trelleborg ej svarat på enkäten     

Simrishamn ej svarat på enkäten     

Klippan ej svarat på enkäten     
Figur 1. Sammanställning av hinder och eventuella stödbehov 
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Bilaga 2a. Enkät laddplaner i kommuner 

 
1. Har det i kommunen fattats något eller några politiska beslut som berör användningen av 

elfordon och/eller elbilsladdning? 

Ja/Nej/vet ej 

Eventuell kommentar kring de politiska besluten:  
2. Har kommunen implementerat styrande dokument som berör de politiska besluten? 

Ja/Nej/vet ej 

Eventuell kommentar: 

OM svaret är JA: Angående de styrande dokument: 

Nämn styrdokumenten: 

Länk till dessa? 
3. Vilken/vilka av följande kommunalt ägda bolag finns verksamma i kommunen? 

Bostadsbolag 

Fastighetsbolag 

Energibolag/Elnätsbolag 

Parkeringsbolag 

Övrigt:  
4. Finns det en central funktion (person) i kommunen med ansvar för kommunens fordon? 

Ja/Nej/vet ej 

OM svaret är JA: Var i organisationen finns denna funktion och vilket ansvar/uppdrag har 

denne? 

OM svaret är NEJ/VET EJ: Hur sköts upphandlingen av kommunala fordon? 
5. Finns det ett internt nätverk för samordning av transporter? 

Ja/Nej/vet ej 

Eventuell kommentar:  

OM svaret är JA: Vilka befattningar sitter i detta nätverk? 
6. Följer kommunen regelbundet upp och analyserar sina fordons körsträckor? 

Ja/Nej/vet ej 

Eventuell kommentar: 

OM svaret är JA: Används digitala verktyg (t.ex. digitala körjournaler) för denna 

uppföljning? 
7. Har kommunen blivit kontaktad av någon aktör för publik laddning på kommunal mark? 

Ja/Nej/vet ej 
8. Finns det ett kommunövergripande tillvägagångssätt för hur förfrågningar från externa 

aktörer som är intresserade av att etablera laddning på kommunal mark ska hanteras? 

Ja/Nej/vet ej 

Eventuell kommentar: 
9. Har kommunen någon dialog med det lokala elnätsbolaget om laddinfrastruktur? 

Ja/Nej/vet ej 

Eventuell kommentar: 
10. Har kommunen några etablerade samarbeten för att arbeta med elfordon och/eller 

elbilsladdning? 
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Ja/Nej/vet ej 

OM svaret är JA: Nämn vilka: 
11. Har kommunen undersökt vilka destinationer/platser i kommunen som anses lämpliga 

för 

elbilsladdning? 

Ja/Nej/vet ej 

Eventuell kommentar: 
12. Finns någon samverkan med näringslivet i kommunen kring laddinfrastruktur eller 

transporter i allmänhet? 

Ja/Nej/vet ej 

Eventuell kommentar:  
13. Har ni något gott exempel på hur kommunen arbetar med fossilbränslefria transporter 

som 

ni vill lyfta? 
14. Var god och ange dina kontaktuppgifter 

15. Vilket stöd behöver/önskar ni få från regionala aktörer, för att förbättra era 

förutsättningar? 

16. Vilka förutsättningar är viktiga för er för att kunna genomföra planerade åtgärder? 


