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Abstract 
Title: Climate investment programme as instrument for sustainability -towards the climate goals 

with Östersund as case 

Original title: Klimatinvesteringsprogrammet som styrmedel - på väg mot klimatmålen med 

Östersund som fall 

 

Keywords: Climate investment programme, environmental economies 

 

The swedish national environmental goals have different policies and developments connected to 

them in order to achieve the goals on time, but the implementation of the different policies differ 

and is hard to evaluate compared to the theoretical background. With this thesis I have chosen to 

investigate the climate investment programmes results in Östersund compared to its goals with a 

case study. The different projects within the climate investment programme have reduced the 

emissions of CO2, but not in the amount that was anticipated and a lot of the projects were 

within projects that the municipality already was developing or doing.  
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Inledning 

Problemformulering 

Genom generationsmålet och de sexton nationella miljökvalitetsmålen anges den riktning som 

allt miljöarbete i Sverige bör ha. För att klara målen krävs en samling åtgärder i linje med dem 

(Miljömål 2013). Styrmedel är åtgärder som finns tillgängliga och kan omfatta miljöskatter, 

avtal, utbildning och lagstiftning (Carlman och Westerlund, 2007). 

 

Lokala klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) var en åtgärd som presenterades i regeringens 

proposition 2001/02:55 ”Sveriges klimatstrategi”, för att kunna bidra till målet “Begränsad 

klimatpåverkan”, som har till syfte att minska klimatförändringarna, och har utvärderats med 

resultat om att det var samhällsekonomiskt lönsamt.  Viss kritik har framkommit om att det är 

svårt att utvärdera och få en överblick vad det egentligen har resulterat i sett ur ett 

kostnadseffektivt ramverk (Naturvårdsverket, 2013)(Samakovlis och Vredin Johansson, 2007).. 

Det är något som annars är en av de saker som ligger till grund för effektiviteten i ett ekonomiskt 

styrmedel (Brännlund och Kriström, 2012). I Östersund och på andra platser genomfördes inte 

alla projekt som fick medel under projekttiden, något som det inte skett uppföljning av. Överlag 

har uppföljning skett utifrån en kostnadseffektivitetskalkyl istället för andra potentiella effekter.  

 

 

Syfte 

Genom att undersöka ett ekonomiskt styrmedel, Klimp (klimatinvesteringsprogrammet) vill jag 

se vilken effekt det har haft i Östersunds kommun, då styrmedlets syfte var att påverka samhället 

i en mer klimatneutral riktning. Det blir då att jämföra de teoretiska utgångspunkterna för 

styrmedel gentemot ett praktiskt exempel. Jag vill sedan kunna dra slutsatser för hur relevant det 

var och vad man kan lära inför andra och framtida åtgärder. 
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Frågeställningar 

För att på ett tydligt sätt anknyta till mitt fall så separeras teori och praktik där frågeställningar 

och resultat fokuserar på utfallet och praktiken för att sedan analyseras utifrån den teoretiska 

referensramen.  

 

För att kunna tydliggöra syftet ställs följande frågeställningar: 

● Har Klimp-projekt i Östersunds kommun (som geografisk yta) bidragit till andra åtgärder 

som går i linje med de mål som Klimp hade? 

● Varför genomfördes inte alla projekt som fick medel? 

● Har de projekt som fick medel men ej genomfördes genomförts idag? 

● Hur skiljde sig den uppskattade minskningen i klimatpåverkan i ansökningarna från de i 

slutrapporteringen? 

● Då Klimp skulle genomföras för långsiktiga åtgärder (5> år), hur går det att se effekterna 

av Klimp i Östersunds kommuns klimatredovisning för 2014? 

 

 

Avgränsning 

Denna uppsats är begränsad till Östersunds kommun, med enstaka jämförelser med ett nationellt 

perspektiv. 

Uppsatsen kommer inte att avhandla de projektansökningar som inte fick medel från 

Naturvårdsverket. Urvalet av projekten är avgränsade på en geografisk yta, Östersunds kommun, 

snarare än att vara begränsade till en viss typ av projekt eller projektansökningar. 

 

Disposition 

Den teoretiska referensramen där det redogörs för miljömålet och styrmedel, resultatet från 

frågeställningarna som presenteras i inledningen. Två av frågeställningarna presenteras 

tillsammans i resultatet för att kunna ge en mer pedagogisk överblick, nämligen ”Varför 
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genomfördes inte alla projekt som fick medel?” och ”Har de projekt som fick medel men ej 

genomfördes genomförts idag?”. Analysdelen tar de resultat som finns i resultatdelen och 

kopplar samman detta mot den teoretiska referensramen.  
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Metod och material 

Val av metod 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod för att skapa en koppling mellan den teoretiska 

förståelsen för styrmedel och den empiri som nu finns, valet av att göra en fallstudie förhöll sig 

naturligt då det passade syfte och frågeställningar utmärkt. Uppsatsen bygger huvudsakligen på 

ansökningar och rapportering från Östersunds kommun.  

 

Fallstudie 

Fallstudie är en empirisk metod där fenomen undersöks på djupet och det är en väl avgränsad 

grupp som undersöks. Avgränsningen kan gälla individer, enskilda företag eller begränsade ytor. 

Den vanligaste metoden inom fallstudier är intervjuer, men även arkivanalyser förekommer. Att 

koppla samman fallstudien med teori är en viktig del av metoden för att kunna göra relevanta 

generaliseringar (Yin, 2003). 

 

Den här studien omfattar en begränsad geografisk yta, Östersund, över en begränsad tidsperiod, 

2003-2012 och 2015 tillsammans med specifik lagstiftning, SFS 2003:262. En snävare 

avgränsning hade kunnat genomföras men hade då kunnat bli svårare för att kunna matcha det 

mot de teorier som finns inom området (Yin, 2003). 

 

Intervju 

I uppsatsarbetet genomfördes ett samtal, inför intervjun fördes en mejlkommunikation och 

telefonsamtal där en diskussion fördes kring vad som skulle diskuteras och en tid bokades för 

samtalet. Intervjutekniken var ett halvstrukturerat tillvägagångssätt där färdiga frågeställningar 

fanns men under samtalet framkom nya vinklingar som följdes upp (Bryman, 2001). Intervjun 

antecknades och följdes upp av mejlkommunikation.  

 

Intervjun skedde med Christina Breding, som var ansvarig för Klimp i Östersunds kommun. 

Syftet med intervjun var att få mer information kring hur arbetet skedde praktiskt och för att få 
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hjälp att finna ytterligare material. Att ha en mer textbaserad metod innebär att vissa aspekter kan 

ha missats. Detta hade kunnat regleras genom en anpassad intervjumetod där såväl berörda 

personer som arbetat praktiskt med Klimp och någon som undersökt olika styrmedel. 

Bedömningen är att litteraturstudien har kompletterat väl. 

 

Litteraturstudie 

Den litteratur som används kommer primärt från sökmotorn Primo och det material som finns 

tillgängligt via Mittuniversitetet i olika databaser. Artiklar och information har sökts via Google, 

Google Scholar, DuckDuckGo och Libris.  

 

Relevanta sökord har bland annat varit: styrmedel, miljöekonomi, miljö styrmedel, miljöpolitik, 

Klimp miljö, klimatinvesteringsprogram. 

 

Mycket av materialet kommer från myndigheter och de rapporter som finns därifrån kring Klimp 

där syftet med rapporteringen är en annan än den skulle kunna vara med en fristående forskning. 

Naturvårdsverket har själva bedömt att det är tillräckligt utvärderat och att det inte finns fortsatt 

behov av att utvärdera Klimp (Naturvårdsverket och Energimyndigheten, 2006). 

Naturvårdsverkets slutrapport från 2013 har varit till stor hjälp för bland annat 

bakgrundsmaterial. Urvalet har därmed bestått av faktaunderlag om Klimp från rapporter 

författade av myndigheter, litteratur kring styrmedel med en mer generell syn och de 

projektansökningar och resultat kopplade till Klimp i Östersunds kommun. 

 

Det material som funnits tillgängligt kopplat till Klimp är oftast skrivet under själva 

utförandetiden vilket gör att vissa långsiktiga aspekter kan saknas, samtidigt som det ger en 

praktisk vinkling på hur det fungerade under arbetet med de olika projekten. Materialet är i 

huvudsak svenskt vilket också gör att vissa aspekter kan saknas för att ge en helhetssyn på 

styrmedel i en icke-svensk kontext. 
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För fakta om de olika projekt som genomförts i Östersunds kommun har kommunens egna 

projektansökningar och rapportering använts. 
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Teoretisk referensram 
I detta avsnitt behandlas de teorier som ligger till grund för det uppsatsen behandlar, målstyrning, 

styrmedel och kopplingen till Östersund. 

De svenska miljömålen 

Det nuvarande miljöarbetet i Sverige utgår från 16 miljömål med 24 etappmål och är kopplade 

till ett generationsmål. Det är politiskt beslutade mål med en specifik tidsrymd för när målen ska 

vara uppnådda. Genom olika styrmedel (se nedan ”Styrmedel”) ska målen uppnås och alla 

resultat ska vara mätbara genom olika indikatorer (Miljömål, 2013). 

 

Inom ramen för denna uppsats har jag fokuserat på miljömålet “Begränsad klimatpåverkan”. Det 

preciseras till två mätbara komponenter, koncentrationen av växthusgaser och 

temperaturförändringar. Målet för 2050 är att Sverige inte längre ska bidra med växthusgaser 

(Miljömål, 2013)(Miljömål, 2012). 

 

Vilka åtgärder som sedan genomförs för att nå målen beslutas politiskt då det finns flera sätt att 

nå målen. Nuvarande analyser pekar på att miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” inte kommer 

att nås till 2050 (Naturvårdsverket, 2015). 

 

Styrmedel 

Styrmedel är de incitament som finns för att vidta åtgärder i linje med styrmedlet och ge effekt 

som leder till det mål som skapat styrmedlet. Mål sätts, styrmedel skapas för att ge incitament för 

att nå målet. På grund av incitament vidtar en aktör en eller flera åtgärder. Denna åtgärds 

motsvarar då den förändring som behövs för att nå målet och säkrar på så vis styrmedlets 

effektivitet (Naturvårdsverket och Energimyndigheten, 2006).   

 

Inom miljöområdet finns målen oftast till för att reglera marknadsmisslyckanden i form av 

exempelvis för höga utsläpp av växthusgaser. För att korrigera marknadsmisslyckandet och 

uppnå målen tillsätts då styrmedel. Inom nationalekonomin finns olika teorier kring varför dessa 
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marknadsmisslyckanden uppstår, men det hamnar utanför syftet för denna uppsats (Brännlund 

och Kriström, 2012)(Naturvårdsverket 2015).  

 

Kategorisering av styrmedel 

Styrmedel delas generellt sett in i tre olika kategorier; informella, ekonomiska och rättsliga 

(Carlman & Westerlund, 2007). Andra modeller och namn på styrmedlen finns, exempelvis 

informativa, ekonomiska och administrativa. Ytterligare kategorisering kan ske men är inte lika 

vanliga. Beroende på vad det är som ska skapa incitament används olika typer vid olika 

styrningar (Brännlund och Kriström, 2012). 

 

Ekonomiska styrmedel 

Ekonomiska styrmedel används för att ge ekonomiska incitament för att uppnå satta mål. 

Välkända ekonomiska styrmedel inom klimatåtgärder är koldioxidskatter och handel med 

utsläppsrätter, men ekonomiska styrmedel omfattar också avgifter, pantsystem, bidrag med mera. 

Ekonomiska styrmedel kan därmed användas som både “morot” och “piska” för att skapa 

incitament till förändring. Ett väl utformat ekonomiskt styrmedel är tänkt att medföra flera olika 

valmöjligheter för vilken insats som ska genomföras inom ett visst område, istället för att 

begränsa till en specifik åtgärd. Exempel på detta är ifall företag väljer att skapa åtgärder för att 

minska sina koldioxidutsläpp för att kunna sälja utsläppsrätter och ett annat väljer att istället 

köpa utsläppsrätter för att kompensera för sin miljöpåverkan. (Naturvårdsverket och 

Energimyndigheten, 2006)(Carlman & Westerlund, 2007) 

 

Administrativa styrmedel 

De administrativa (eller rättsliga) styrmedlen är främst lagstiftning som också kan omfatta olika 

typer av prövningar, gränsvärden och miljöklassningar. I Sverige är miljöbalken det största 

administrativa styrmedlet för att nå miljömålen. Kombinerat med olika program och föreskrifter 
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kan det ge en heltäckande reglering och är ofta ”hårda” styrmedel som ger rättliga konsekvenser 

om de inte efterlevs (Carlman och Westerlund, 2007). 

 

Informella styrmedel 

Informella styrmedel/informativa styrmedel är de ”mjukare” av styrmedlen då det exempelvis är 

upplysning, rådgivning och lobbying. De informativa styrmedlen kombineras ofta med andra 

styrmedel för att kommunicera nödvändigheten av dessa, eller för att informera om det som 

händer som är positivt inom området. Dialog mellan grupper tillhör också informativa styrmedel 

och kan ge nya perspektiv och lösningar på miljöproblem. Samverkan mellan de olika typerna av 

styrmedel finns oftast för att ge bästa möjliga resultat och därigenom nå målen (Naturvårdsverket 

och Energimyndigheten, 2006)(Naturvårdsverket, 2015). 

 

Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) 

Det lokala klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) syftade till att minska skadliga växthusgaser, 

främja energiomställning, minska energianvändningen och sprida erfarenheter och resultat till 

flera (SFS 2003:262). Inom Klimp fanns det också för att skapa lokala klimatstrategier. Klimp 

omfattades av förordning SFS 2003:262 och NFS 2003:13. Klimp var en vidareutveckling av de 

lokala investeringsprogrammen (LIP) och grundtanken i både Klimp och LIP var att det inte är 

specifika lösningar som programmen riktas gentemot. Det är istället upp till aktörerna själva att 

utforma lösningarna. Det skulle bidra till ett ökat engagemang i miljöfrågorna och att det var på 

det lokala planet som kunskapen kring vilka lösningar som skulle fungera bäst fanns 

(Naturvårdsverket, 2013)(Elander, Granberg och Gustavsson, 2010).  

 

Mellan 2003-2012 gick det att få medel för olika projekt inom ramen för Klimp. Totalt var det 

1175 miljoner kronor som gick till klimatinvesteringarna och nationellt genomfördes det 751 

åtgärder (Naturvårdsverket, 2013). 



10 
 

 

De projekt som fick medel skulle inte omfattas av andra bidrag, för att förhindra dubbelstyrning 

var en viktig del i kriterierna för att få Klimp-medel, men EU-finansiering räknades ej med.  En 

stor andel av Klimpmedeln gick till investeringar i fysiskt kapital, vilket också var en del av de 

kriterier som fanns för att få bidrag och skulle bidra till långsiktigheten i investeringarna (NFS 

2003:13) (Samakovlis & Vredin Johansson, 2007a). 

 

Klimp hade också ett krav på att ge maximal minskning per krona och bidrag fick endast ges till 

åtgärder som kunde uppvisa kostnadseffektivitet (SFS 2003:262). Det gjorde att olika projekt låg 

i konkurrens med varandra då de som var mest kostnadseffektiva enligt denna beskrivning fick 

Klimp-medel. De många målen gjorde det lätt att kunna få in många projekt att söka medel för 

(personligt samtal med Christina Breding), men svårt att utvärdera vilket också har lett till viss 

kritik då kostnadseffektiviteten för de olika insatserna är svår att jämföra (Samakovlis & Vredin 

Johansson, 2007b). Med en annan modell för kostnadseffektivitet som istället skulle räkna på 

ifall värdet av insatsen är större än kostnaden som den medförde skulle eventuellt andra projekt 

tagits i beaktande utan att för den sakens skull inneburit en stor förändring i CO2 minskning 

(Uggla och Elander, 2009). 

 

Klimp kopplat till styrmedel 

Klimp var en direkt ansats att åstadkomma de mål som regeringen tidigare hade fastslagit med de 

nationella miljömålen. Som så många andra styrmedel är det en kombination av flera olika 

styrmedelskategorier som tillsammans bildar åtgärden, men Klimp räknas primärt som ett 

ekonomiskt styrmedel då det var ett ekonomiskt bidrag som delades ut, och finansiering var det 

huvudsakliga incitamentet till att söka Klimpmedel till projekten. Lagstiftning och direktiv 

kopplades till Klimp vilket gör att det även blev ett till viss del rättsligt styrmedel, tillsammans 

med att grunden för miljömålet som skulle styras mot kommer från miljöbalken. Inom alla 

projekt kopplade till Klimp fanns det också krav på att informera om styrmedlet och så kallade 
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positiva exempel för att sprida till andra relevanta parter. Genom att det gick att få Klimp inom 

många sektorer och för många olika typer av åtgärder uppfyllde det ett av kriterierna för att 

kunna ge en större kostnadseffektivitet, till skillnad från om det hade varit en snävare sektor som 

fått bidrag (Brännlund och Kriström, 2012)(NSF 2003:13). 

 

Huvudsakligen var Klimp riktat till kommuner, men företag kunde också få Klimp-medel, till 

skillnad från LIP (lokala investeringsprogrammen) som endast vände sig mot kommuner. 

Kommuner har inte något formellt klimatansvar då svenska kommuner är självstyrande och 

åtgärder kopplade till kommuner har en mjukare styrning för att inte inkräkta på det kommunala 

självbestämmandet. Många kommuner har ändå fokuserat på att minska sin miljöpåverkan och 

inte bara anpassa sig till de förändringar som sker i miljön vilket är en del av 

kommunansvaret.Klimp bidrog till att det gick att genomföra vissa satsningar som annars hade 

blivit allt för kostsamma för en enskild kommun att genomföra. (Uggla och Elander, 

2009)(Elander, Granberg och Gustavsson, 2010).  
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Resultat 
 

Klimp i Östersunds kommun 

I Östersund var det 23 projekt som genomfördes under perioden 2003-2012, fördelat på fyra 

olika åtgärdsprogram, totalt i Sverige genomfördes 751 åtgärdsprogram (Naturvårdsverket, 

2013). 1175 miljoner kronor fördelades varav Östersunds kommun fick del av 22818002 kr, 

avrundat till 23 miljoner kr, ca 2 % av den totala summan. Egeninsatsen för projekten uppgick 

till 68347385 kr, avrundat till 68 miljoner kr. Något som är signifikant för alla projekt oavsett om 

det är på nationell eller lokal nivå är höga administrationskostnader (Se bilaga för lista över de 

projekt som behandlas i uppsatsen)(Samakovlis och Vredin Johansson, 2007b) 

 

Östersunds kommun har jobbat med klimat och miljö under en längre tid och mycket av det som 

fick medel var sådant som var en del av annan strategi. Det behövdes Klimp-medel för projekt 

som genomförts under flera år, exempelvis Europeiska mobilitetsveckan och Grön Trafik. 

Anledningen till det är för att de tillhör det som Uggla och Elander kallar ”tredje generationens 

politik” när det ständigt behövs ny finansiering för att bibehålla verksamhet när mycket 

genomförs i projektform. Kommunen hade möjlighet att tillsätta en tjänst som arbetade aktivt 

med Klimp vilket var en initial kostnad för kommunen men inom ramen för Klimp kunde man 

sedan få bidrag för administrationen, många kommuner hade inte kunnat göra en liknande 

investering. Kritik finns mot att de kommuner som redan har en aktiv miljöpolitik är de som 

också gynnas av de olika insatser som finns tillgängliga, bland annat från Eldaner, Granberg och 

Gustavsson (Elander, Granberg, Gustavsson, 2010)(Östersunds kommun 2015b)(Personligt 

samtal med Christina Breding) 

 

Andra projekt som genomförts pga. Klimp 

För att kunna se ifall det finns några additionella effekter i Östersund har jag tittat på ifall Klimp-

medlen i Östersund har lett till andra åtgärder. Det kan vara att minskningen i andelen 
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växthusgaser har minskat eller att vissa projekt medförde en kostnadseffektivitet i högre grad än 

beräknad. Östersunds kommun, som geografisk yta, fick Klimp-medel för projekt kopplade till 

transport och uppvärmning. De omfattade bland annat konvertering, utbyggnad och 

informationskampanjer (se bilaga). Beroende på vilka additionella effekter som kan anses vara 

en konsekvens av Klimp-bidrag finns det mer eller mindre andra åtgärder som genomförts på 

grund av Klimp. Jag har ändå begränsat till saker som påbörjades under Klimp eller som kunde 

fortsätta att ske på grund av Klimp. Det aktiva klimatarbetet i Östersunds kommun gör det dock 

svårt att avgöra ifall projekt genomförs på grund av Klimp eller om det hade genomförts ändå, 

något som är genomgående i utvärderingen av Klimp (Naturvårdsverket 2013)(Samakovlis och 

Vredin Johansson, 2007b). 

 

Under projekttiderna genomfördes två informationskampanjer där en handlade om anslutning av 

småhus till fjärrvärme och det andra handlade om konvertering till träpellets i småhus, (“9.0 

Folkbildning för klimatsmart småhusbyggande” och “7a. Folkbildning och information kopplat 

till projekt 3d och 4b”). Grön Trafik hade också projekt kopplade till informationsspridning 

under projekttiden vilket gör att de har möjlighet att leda till förändringar över längre tid än de 

projekt som var direkt kopplade till fysisk förändring, vilket går att läsa i slutrapporteringen för 

”7d Grön trafik mobilitetskontor i Östersund”. Dessa åtgärder går att undersöka beroende på hur 

många klimatsmarta småhus som byggdes under projekttiden respektive uppvärmning och 

konvertering. 

 

Grön Trafik som del av kommunen fortsätter och utvecklar kommunens ambitioner när det 

kommer till trafik. De projekt som startats upp inom Grön Trafik under projekttiden kan ses som 

en förlängning av Klimp, men då Grön Trafik existerade redan tidigare är det svårt att se exakt 

när ett projekt startades upp. Europeiska trafikantveckan som genomförts i Östersunds kommun, 

12:e året i rad 2014, genomfördes ett år med medel från Klimp och eventuella minskningar i 
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CO2 utsläpp kan också då tillhöra additionella minskningar från Klimp även om det troligtvis 

skett ändå i någon form (Östersunds kommun, 2015a)(Östersunds kommun 2015b). 

 

Då en stor andel av Klimp-projekten i Östersund var kopplade till fjärrvärme går det att se att det 

skett en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme i kommunen. Idag finns det ca 300 km 

fjärrvärmeledningar i Jämtlands län, men jag har inte hittat siffror på hur stor del av detta som är 

inom Östersunds kommun (Jämtkraft, 2015). Fjärrvärmeutbyggandet blir då något som skulle 

genomförts ändå, men som fick en skjuts med Klimp-bidrag. Exempel på att fjärrvärme hade 

byggts ut oavsett Klimp-medel är utbyggnaden av fjärrvärme till Brunflo, en tätort ca 16 km från 

Östersund. 

 

Projekt ”5. Förstudie för rötning av organiskt avfall i regionen” är också ett av de projekt som 

ledde till att det idag finns en anläggning i Sundsvall dit Östersunds kommun skickar organiskt 

avfall för rötning och produktion av fordonsgas. Genom en ökad tillgänglighet av biogas kan den 

ökande andelen biogasfordon i kommunen sägas vara en indirekt konsekvens av Klimp. Idag 

finns det 236 biogasfordon i kommunen och det är beslutat att stadsbussarna ska köpa in 

biogasbussar. Ett fortsatt samarbete med andra orter för att kunna säkra upp en tillgång av 

biogas. Fortsatt utbildning inom EcoDriving för kommunens anställda för att minska utsläppen 

av CO2 (Östersunds kommun 2015b).  

 

Projekt som ej genomfördes och vilka åtgärder som vidtagits 

De projekt som fick bidrag men som ändå genomfördes ger ett axplock av vad som skett inom 

området. Många av projekten som inte genomfördes är kopplade till andra projekt som fick 

bidrag, bokningssystemet till kommunen var relaterat till ett projekt om att köpa in miljöbilar, 1b 

Miljöbilar i kommunförvaltningen och andra satsningar på biogas och fjärrvärmeutbyggnad för 

att bara nämna några. Slutrapporten för Klimp (Naturvårdsverket, 2013) visar på att ca 40 % av 
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de projekt som fick medel och genomfördes ändå skulle ha genomförts oavsett bidrag, men tar ej 

upp vad som hänt med de som hade fått medel om de genomförts. 

 

Det var sju projekt som fick medel i Östersund men som ej genomfördes, i mejlkontakt med 

Christina Breding (20/4) bifogades en kort förklaring till dessa och varför det blev så. För en 

enkel översikt finns en tabell för att visa på fördelningen av dessa och namnet på de projekt som 

ej genomfördes. 

 

Tabell 1. 

Projektperiod Genomförda 

projekt 

Ej genomförda projekt Genomförd 

2015 

Klimp 1 11 st. 2d - Bokningssystem till miljöbilspoolen Delvis 

  3a Fjärrvärme till Brunflo Ja 

Klimp 2 2 st. 2a. Fjärrvärme Ja 

  3. Fjärrkyla i Östersund Nej 

Klimp 3 5 st. 2. Klimat- och mobilitetscenter Grön 

Trafik 

Ja (Grön Trafik 

finns 

fortfarande) 

  3. Tankanläggning för biogas Delvis 

  10. Fjärrvärme till Belysningen 2 Nej 

Klimp 4 2 st. 5. Solvärme och pellets i 

kommunförvaltningen 

Delvis 

 

 

I Klimp 1 är det kopplat till ett internt bokningssystem till kommunen som ej köptes in och att 

fjärrvärmeutbyggnad till Brunflo försenades och inte fullföljdes under projekttiden. Idag har 

kommunen ett internt bokningssystem för miljöbilar men inte i den avancerade version som i 

projektansökan avsåg (Mejl Christina Breding). På grund av oklarheter ifall det skulle byggas ett 
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fjärrvärmenät från Lugnviksverket (norr om centrala Östersund) eller om Brunflo skulle få ett 

eget system genomfördes inte fjärrvärmeutbyggnaden under projekttiden. Brunflo har idag 

fjärrvärme, detta är kopplat till småhus och flera av Östersunds kommuns fastigheter (Jämtkraft, 

2010). 

 

I Klimp 2 återkommer fjärrvärmeutbyggnad till Brunflo som inte genomfördes under 

projekttiden då heller och därmed genomfördes inte projekt 2a Fjärrvärme, som var kopplat till 

att ansluta kommunala byggnader i Brunflo till fjärrvärmenätet. Fjärrkyla i Östersund 

genomfördes ej heller då det inte fanns ett tillräckligt stort kundunderlag (Mejl Christina 

Breding). 

 

Klimp 3 hade ett projekt med Grön Trafik som fick bidrag från ett annat håll och valde denna då 

Klimp medel ej gick att kombinera med andra åtgärder, se “Klimatinvesteringsprogrammet 

(Klimp)”. Grön Trafik är fortfarande aktivt i kommunen med att arbeta för en minskad 

klimatpåverkan och diverse informationskampanjer. (Östersunds kommun, 2015) En 

tankanläggning i Odenskog genomfördes ej då projektägaren inte ville ha en tankanläggning för 

bilar som de ej sålde. Det finns en laddningsstation för biogas i Göviken som ligger ungefär 2 km 

från Östersunds centrum, denna drivs kommunalt. Det finns inte någon biogasstation kopplad till 

en bilhandlare som i projektansökan (E.ON, 2015). På grund av för dyra kostnader genomfördes 

inte en anslutning till fjärrvärme för Belysningen 2, en byggnad vid Östersunds hamn (Marité). 

Belysningen 2 brann 2012 och byggdes sedan upp igen och det fanns troligtvis möjlighet att 

förbättra miljöprofilen på byggnaden, men den byggdes upp helt efter originalritningar och 

fjärrvärme har ej anslutits. (Östersunds kommun, 2013). 

 

I klimp 4 var det ett av projekten som fick projektmedel som ej genomfördes, det var att byta ut 

uppvärmningssystem i skolor och förskolor till solvärme och pellets. På grund av oklarheter i 

driftsäkerhet genomfördes inte projektet (mejl Christina Breding). Fyra byggnader som fanns 
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med i den ursprungliga ansökan, Orrvikens skola som idag har bergvärme, i Hemgården och 

Marieby skola har det inte vidtagits någon åtgärd. I projektansökan nämns också Tandsbyns 

skola, vilket blir oklart om det menas en nedlagd skola eller det som är Tandsbyns förskola men 

det har oavsett detta inte vidtagits någon åtgärd i byggnaderna. (Östersunds kommun, 2012) 

 

Den uppskattade minskningen vs resultat 

I de mätningar som har gjorts för att uppskatta hur effektivt Klimp har varit som styrmedel har 

det använts totalsumman för ett projekt dividerat med andelen minskning i växthusgaser, primärt 

mätt i koldioxidutsläpp (Naturvårdsverket, 2013). I denna genomgång har jag endast tittat på den 

uppskattade minskningen och den redovisade minskningen. Problemet med överdrivna 

uppskattade minskningar har påtalats, bland annat i rapporten “Ekonomiska styrmedel i 

miljöpolitiken” vilket också går att se i de resultats som redovisats. Detta kan ha bestått i att olika 

projekt konkurrerade med varandra om medel (Samakovlis och Vredin Johansson, 2007a) 

 

För att strukturera upp och göra det mer överskådligt har de uppskattade och redovisade 

minskningarna sammanställts i en tabell, uppdelat utifrån de olika projekttiderna och namnen. 

Uppgifterna kommer från Slutrapport Klimp 2004-2007 för Östersund, Klimp 2005-2007 

Slutrapport, Slutrapport Klimp 2006-2009 och Slurapport Klimp 2008-2010. 

Med i tabellen är de som redovisat en uppskattad förändring och redovisat en sådan, 

informationskampanjer och de med nollresultat är ej medräknade och ger alltså inte en 

rättvisande bild av långsiktiga effekter av Klimp. Tabellen är därmed inte fullständig eller 

slutgiltig. Uppdelningen har också gjort att exempelvis åtgärd “8. Fjärrvärme till Utsikten” ej är 

med då det skedde en förändring i kWh, men inte en redovisning av förändring i CO2. Detta 

döljer också till viss del andra resultat som har en stor förändring i andelen kilowattimmar men 

där förändringen i CO2 är mindre synlig. 
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Det går att se i tabellen att uppskattningarna kring minskningen vid konvertering till fjärrvärme 

har en motsvarande minskning i det redovisade resultatet, men att det har varit svårare att 

uppskatta minskningen är det kommer till biogas. 

 

Tabell 2. 

Projektnamn Uppskattad CO2 (ton) Redovisat CO2 

(ton) 

2004-2007   

1a- Biogas en biresurs som 

fordonsbränsle. 

-1310,98 -146,50 

1b- Miljöbilar i kommunförvaltningen -419,84 -187,38 

2b- EcoDrivingutbildning i 

kommunförvaltningen 

-22,30 -25,80 

3b- Konvertering från olja till 

fjärrvärme? 

-387,12 -387,12 

3c- Konvertering från olja till 

fjärrvärme? 

-27,01 -27,01 

3d- Anslutning av småhus till 

fjärrvärme 

-405,13 -162,05 

4a-Konvertering av uppvärmning från 

olja och el? 

-24,31 -24,31 

7d- Grön trafik Mobilitetskontor i 

Östersund 

-946,24 -1872,82 

7e-Arrangemang; Europeiska 

mobilitetsveckan? 

-74,53 -61,43 

2005-2007   

2c. Energiåtervinning ur frånluft -26,57 -12,47 

2006-2009   
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2a. Informationsprojekt och bidrag för 

biogasfordon till företag, privatpersoner 

och 

0 -224,20 

9. Fjärrvärme till kommunens fastigheter -37,95 -4,88 

11. Fjärrvärme till Svarven 2 -54,02 -54,02 

2008-2010   

3. Biobränslebaserad 

torkanläggning Ålsta sågverk AB 

-3,90 -3,90 

 

 

 

 

Effekterna av Klimp i miljöredovisningen Östersunds kommun 2014 

Då Klimp skulle leda till långsiktiga förändringar och projekt med långsiktig lönsamhet borde 

det gå att se eventuella fortsatta effekter av Klimp i Östersunds kommun. För att undersöka detta 

har jag valt att titta på Miljöredovisning 2014 som är kommunens egna dokument för att visa på 

miljöläget. 

 

Av tidigare text har det gått att se att det i huvudsak är två områden som Klimp-bidrag gavs ut 

inom Östersunds kommun, biogassatsningar och konvertering av uppvärmning. Inom ramen för 

Klimp gick det att få bidrag för “... åtgärder som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser 

i Sverige.” (SFS 2003:262) och då primärt åtgärder inom energi, avfall och transport utan att 

exkludera andra områden (SFS 2003:262). Därför har jag valt att fokusera på de delar som Klimp 

omfattade och då primärt de delar som bidrag gavs ut inom kommunen. 

 

Några av de prioriterade miljöaspekterna för 2014 var i Östersunds kommun utsläpp av 

växthusgaser, förnyelsebara bränslen till transporter och energianvändning (Östersunds kommun, 

2015b) vilket motsvarar de mål som fanns inom ramen för Klimp. De är omfattade av miljömålet 

“Begränsad klimatpåverkan” vilket också var det miljömål som Klimp berörde. Därför går det att 
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direkt se att kommunen arbetar med miljömålen även i de fall när det inte finns ett specifikt riktat 

styrmedel kring målet. 

 

Konkret i miljöredovisningen finns de olika satsningarna på biogasfordon som skedde under 

2014 och som kan ses som en uppföljning av de projekt kring biogas som fanns inom Klimp-

projekten i Östersunds kommun, exempelvis tankanläggning för biogas. Den ökade försäljningen 

av biogas i Göviken kan också ses mot bakgrund av den utbyggnad som skedde inom ramen för 

Klimp och en ökad försäljning av biogas kan också öka den minskningen av CO2 som en 

övergång från bensin till biogas kan leda till. 

 

Grön Trafik startades inte upp med Klimp-medel, men hade möjlighet att fortsätta med hjälp från 

det och kan därmed ses som en indirekt effekt av styrmedlet trots att det inte bidrog till en ny 

satsning eller investering i fysiskt kapital. Samma sak kan sägas om Europeiska trafikantveckan 

som pågått under flera år i Östersunds kommun men som också fick Klimp-medel (Östersunds 

kommun, 2015b). 
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Analys 
 

Miljömålen 

En av de viktigaste aspekterna för att kunna avgöra hur effektivt ett styrmedel är blir att titta på 

det ursprungliga målet och anledningen till att det kom till från början (se ”Styrmedel” sida 7).  

Additionella effekter 

Ansvaret för genomförande av miljömålen ligger främst på riksdagen, men de ska genomsyra all 

miljöpolitik och finnas med i alla beslut som fattas även utanför riksdagen. “Begränsad 

klimatpåverkan” ses dock som en enskild del som inte alltid kopplas samman med övrig 

verksamhet, vilket kan vara en anledning till att det är en såpass begränsad utsträckning som lett 

till andra projekt. Infrastrukturen för biogas kräver ytterligare åtgärder för att kunna vara ett 

alternativ för fler än det är idag. Samtidigt som den faktiska problematiken för transport till 

Sundsvall och den brist på lämplig biomassa som kan användas för framställningen av biogas. 

Att det var en stor del som gick till utbyggnad av fjärrvärme gör att det var en punktinsats vid det 

enskilda tillfället istället för något som kan ge spridning över tid, vilket hade kunnat bidra till 

additionella effekter. De projekt som genomfördes pga. Klimp kan därmed inte sägas bidra 

signifikant till miljömålet “Begränsad klimatpåverkan” (Naturvårdsverket, 2015). 

 

Projekt som ej genomfördes 

De projekt som inte genomfördes under utförandetiden utan istället genomfördes vid ett senare 

skede är intressanta ur aspekten att det är själva projektansökan eller processen som kan ligga till 

grund för fortsatt utveckling inom området. Detta lyfter frågan om det som krävs för 

investeringar och förändringar är att färdiga projekt redan finns och endast kräver 

implementering. Anpassningen och framtagandet av lokala projekt och program blir därmed 

intressanta att studera vidare för att utvärdera effektiviteten även utanför ramarna för ett 

styrmedel. En annan aspekt blir att de projekt som fick medel ändå hade genomförts oavsett 
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Klimp-medel och att det på sin höjd påskyndade processen utan att ändra speciellt mycket i 

utsläppet av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2013) 

 

Uppskattad minskning 

Den uppskattade minskningen och den faktiska förändringen i CO2 vid rapporteringen visar på 

de problem som olika satsningar har då det är väldigt svårt att uppskatta och att minskningar 

sedan i de flesta fall inte fortsätter över tid. De åtgärder som görs för att minska CO2 och som 

bidrar till en minskning under längre tid hade därför kunnat vara en mer intressant ur ett 

samhällsperspektiv. Speciellt om det finns ekonomiska incitament för att genomföra en 

energiåtgärds så som det är, antingen med Klimp eller andra styrmedel.  

 

Miljöredovisningen 

Miljömålen är synliga i miljöredovisningen även om den typ av plussummesystem som tas upp 

av Uggla och Elander är tydlig och den norm som finns inom kommunal miljöpolitik. Tanken 

om att det går att kombinera god ekonomisk tillväxt och miljö, något som Klimp också innehöll 

med krav på kostnadseffektivitet. Beroende på vilken modell som används vid uträkningen av 

kostnadseffektivitet det finns det mer eller mindre miljömål och normer kring ekonomisk vinst 

och inte enbart miljövinster. 

 

Styrmedel 

Med den teoretiska bas som tidigare presenterats för hur styrmedel är tänkta att fungera bör 

Klimp ha nått målet om minskad klimatpåverkan. För att jämföra har jag valt att analysera varje 

resultat för sig.  

 

Andra projekt 

Genom Klimps syfte inom ramen för styrmedel är det inte alltid en möjlighet att ta med vilka 

additionella effekter som sker. Sett till förändring är det informella styrmedel som kan verka 
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utanför de tilltänkta ramarna, vilket också gör att det är projekt som Europeiska trafikantveckan 

och information kring att låna cyklar (vid Grön Trafik) som kan medföra en extern förändring 

utanför de incitament som finns inom styrmedlet. Förändringar i lagstiftning (rättsliga styrmedel) 

gällande exempelvis hur man får pengar för genomförandet av olika projekt, eller fjärrvärme och 

biogas kan också bidra till en förändring för vilka projekt som kan genomföras i efterhand, som 

fortfarande är kopplade till Klimp. Inför detta har det gått en för kort tidsrymd för att kunna se ett 

utfall men då Östersund har som mål att fortsätta att minska utsläpp av växthusgaser skulle 

lokala styrmedel vara en möjlighet. 

 

Ej genomförda projekt 

När det finns styrmedel på plats men det ändå inte genomförs en åtgärd finns det en lucka i 

systemet och det går att se i resultatet att det är en felprioritering från kommunens sida, en för 

hastig process, bristande kundunderlag, konkurrerande styrmedel och teknisk osäkerhet i de 

projekt som fick medel men ej genomfördes. Vid utformningen av styrmedel bör det finnas en 

insikt om att intressen, mål och styrmedel kan överlappa. Inom Klimp fanns det krav på att det 

inte kom bidrag från annat håll för att motverka dubbelstyrning. Detta gjorde då att andra typer 

av bidrag var mer attraktiva för till exempel Grön Trafik, vilket kan vara en bidragande orsak till 

varför det krävdes en omfattande organisation för att administrera Klimp och andra ekonomiska 

bidrag. 

 

Uppskattad minskning 

Då styrmedel finns för att nå ett uppsatt mål är det alltid intressant att titta på styrmedlets utfall 

och hur det förhåller sig till målet. I resultatet finns det en skillnad mellan de minskningar som 

uppskattades och de som genomfördes. Långsiktig minskning och de som var beroende av flera 

aktörer än de kommunala visade sig vara bland de mer svåruppskattade och följer på så vid 

teorin kring hur styrmedel ska fungera. För utomstående aktörer var incitamenten att genomföra 

projekten enligt Klimp inte tillräckligt stora eller så saknade de information kring effekterna av 
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styrmedlet. Detta kan bero på att de projekt som genomfördes där det behövdes insatser från 

annan aktör än kommunen, exempelvis konvertering från olja till fjärrvärme, energiåtervinning 

och så vidare inte kopplades samman med styrmedlets mål på ett tydligt sätt för aktörerna. 

 

Sett till att den uppskattade minskningen var 7 496,95 ton CO2 och att den redovisade 

minskningen istället blev 5 600,58 ton CO2 är det en felberäkning som gör att Klimp bidrog till 

en utveckling i målets riktning, men felberäkningen skapar osäkerhet kring effektiviteten av 

Klimp. Beroende på hur man väljer att utvärdera Klimp som styrmedel kan resultatet ses på olika 

vis där ett är att ekonomiska styrmedel ska ge en bredd till vad som ska genomföras. Klimp i 

Östersund uppvisar den bredd som ett generellt styrmedel kan ge. 

 

 

Effekterna idag 

Då det är en komplex samhällsstyrning som ligger till grund för att det ska kunna lyckas med ett 

styrmedel är det inte konstigt att det är svårt att avgöra vart målet separeras från styrmedlet och 

hur styrmedlet ska ses som en konsekvens av målet för aktörerna. Problematiken syns också i 

Östersund när det trots CO2 minskningar inte syns hur de förändringar som genomfördes inom 

Klimp bidrog till de långsiktiga målen som Klimp hade. Den nackdel som finns med styrmedel 

som Klimp är projektformen som kan skapa incitament för pilotprojekt och att testa nya, 

innovativa lösningar men som istället bidrar till att ge pengar till nödvändiga åtgärder och 

grupper som borde rymmas inom befintlig budget för att följa de miljömål som finns. 

 

Slutsats  
Klimps syfte om att leda till målet “Begränsad klimatpåverkan” uppnåddes inte helt av Klimp i 

Östersunds kommun där resultatet istället hamnade vid sidan av syftet. I Östersund var det främst 

en möjlighet om att få medel för sådant som ändå var på gång eller som krävde mycket större 

insatser för att kunna vara långsiktigt hållbart. Mer forskning om Klimp behövs med analyser 
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som går bortom kostnadseffektivitet som trots att det är en viktig aspekt inte är den enda som är 

intressant ur ett längre perspektiv, vilket bland annat syns i resultatet där exempelvis 

kostnadseffektiviteten inte visar vilken typ av mervärden som kommer från olika projekt. En 

jämförelse kring hur planläggningar påverkar genomförandet av olika miljöproblem kan också 

vara lämplig att undersöka för vidare forskning. För att avgöra vilken typ av styrmedel som ska 

utformas i framtiden för att kunna nå de uppsatta miljömålen.  

 

För att tydliggöra och konkretisera: 

 

● Klimp ledde delvis till andra åtgärder som rymdes inom målen för programmet. 

● Projekt som inte genomfördes under tiden har delvis genomförts idag. 

● Den uppskattade minskningen var större än den faktiska minskningen i CO2 utsläpp 

● Det går att se effekter av Klimp i Östersunds kommuns klimatredovisning, men de är inte 

självklart synliga. 
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Bilaga A 

Projekt som genomfördes mellan 2003-2010 

1a Biogas en biresurs som fordonsbränsle 

För start av produktion av biogas lämplig för fordon 

1b Miljöbilar i kommunförvaltningen 

merkostnad vid köp av miljöbilar 

2b EcoDrivingutbildning i kommunförvaltningen 

Utbildning för 100 av kommunens anställda 

 

3b Konvertering från olja till fjärrvärme? Strumpan 4 

Fastighet ansluts till fjärrvärme 

3c Konvertering från olja till fjärrvärme? Diligensen 10 

Värmeväxlare och anslutning till fjärrvärme 

3d Anslutning av småhus till fjärrvärme 

Bidrag till småhus som går över från olja, direktverkande el eller el med vattenburet system 

4a Konvertering av uppvärmning från olja och el till pellets Häggesta 

Hyreslägenheter värms nu med pellets 

6.0 Elproduktion av biogas 

Jämtkraft börja producera el som komplement till värmen vid Gräfsåsen 

7a Folkbildning och information till projekt 3d, 4b 

Informera om bidraget till konvertering av uppvärmning, anslutning till fjärrvärme. 

7d Grön trafik mobilitetskontor i Östersund 

Bidrag till mobilitetskontoret 

7e Arrangemang; Europeiska mobilitetsveckan och I stan utan min bil 

För att uppmärksamma och informera om andra sätt att resa. 

 

2a Informationsprojekt och bidrag för biogasfordon till företag, privatpersoner och 

5 Förstudie för rötning av organiskt avfall i regionen 

8 Fjärrvärme till Utsikten 

9 Fjärrvärme till kommunens fastigheter 

11 Fjärrvärme till Svarven 2 
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3.0 Biobränslebaserad torkanläggning Ålsta sågverk AB 

9.0 Folkbildning för klimatsmart småhusbyggande 

 

Projekt som ej genomfördes men fick medel mellan 2003-2010 

2d Bokningssystem till miljöbilspoolen 

3a Fjärrvärme i Brunflo 

Fjärrvärme - Jämtkraft Brunflo 

3. Fjärrkyla Östersund 

2. Klimat- och mobilitetscenter Grön Trafik 

3. Tankanläggning för biogas 

10. Fjärrvärme till Belysningen 2 

5.0 Solvärme och pellets i kommunförvaltningen 

 

 


