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Enköpings kommuns klimatkontrakt 2030
1. Kommunens åtaganden
1.1 Kommunens klimatmål
Kommunfullmäktige har satt upp långsiktiga mål för en klimatsmart kommun och
inom vår översiktliga planering lyfts vikten av en hållbar utveckling och flera
fastslagna strategier för hur kommunen ska jobba för att Enköping ska bli en
hållbar stad och kommun.
I kommunens hållbarhetspolicy framgår att vi strävar efter en hållbar
utveckling för att skapa god livskvalitet för alla som bor och verkar i vår
kommun och för kommande generationer.
Vi slår även fast att kommunen genom helhetssyn, långsiktighet och
samarbete ska bidra till de 17 globala hållbarhetsmålen. Enköping är en
klimatsmart, fossilfri och väl fungerande kommun där det är enkelt att ha
en hållbar livsstil.
Vårt övergripande transportmål för Enköpings kommun är att hållbara
transporter ska vara norm när staden växer. År 2030 ska hälften av
transporterna i staden ske med gång, cykel och kollektivtrafik och år 2040
ska två tredjedelar av transporterna i staden ske med gång, cykel och
kollektivtrafik.
Enköpings kommun har även tecknat ett antal hållbarhetslöften med länsstyrelsen
i Uppsala län för programperioden 2019-2022. Aktiviteter som ska genomföras
under perioden är:
- Öka gång och cykling.
- Fossilfri arbetspendling och möteskultur.
- Minska energi- och effektanvändning för fastigheter och verksamheter.
- Öka produktionen och användningen av återvunnen eller förnybar energi
och av fossila drivmedel.
- Minska klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt.
- Inspirera till klimatsmarta val.
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1.2 Strategi
Enköpings kommun arbetar strategiskt med klimat- och hållbarhetsfrågor. Det
sker integrerat i olika dokument, planer och i de avväganden som dagligen sker i
verksamheten. Delar finns klarlagda och andra delar behöver bearbetas och
utvecklas som en del i klimatomställningsarbetet. En utveckling är att skapa en
mera samlad och övergripande strategi.
Inom kommunens översiktliga planering finns sex övergripande strategier för ett
hållbart byggande. Dessa är:
- Stadens utbredning,
- Bygg samhälle inte bara hus,
- Förtäta,
- Bygg kollektivtrafiknära,
- Hållbara byggnader för minskad klimatpåverkan samt
- Goda lägen för verksamheter och hållbara transporter.
I Enköpings kommuns trafikstrategi beskrivs hur arbetet med trafik och
transporter ska bedrivas. Dessa utvecklas i bilagan.
1.3 Organisation och ledning
Till Enköpings styrka med knappt 50 000 invånare är förmågan samt möjligheten
att hålla samman strategiskt arbete med politik samt genomförande. Enköping är
en växande kommun som har en överblickbar kommunal organisation som
medger holistiska dialoger på flera organisationsnivåer. Inom kommunkoncernen
finns idag professioner och kompetenser som arbetar med klimatomställningen.
Att skapa förutsättningar för dessa medarbetare att ytterligare kunna bidra i
arbetet med klimatomställningen utifrån en gemensam helhet är en viktig del att
utveckla vidare. Detta innebär att kommunledningen arbetar med att införa
flödes- och processorienterade arbetssätt som syftar till en fungerande
klimatomställning som är förvaltnings- och bolagsövergripande.
Kommunstyrelsen har det övergripande strategiska ansvaret för frågor kring miljö
men det är kommunfullmäktige som ytterst sätter kommunens mål- och
ambitionsnivåer. Det är också kommunstyrelsen som har att ansvara för den
övergripande interna styrningen och kontrollen för hela kommunkoncernen, vilket
inkluderar kommunens kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem.
Ambitionen i Enköping är att målen i Agenda 2030 genomsyrar
kommunkoncernens hela verksamhet med ett brett hållbarhetsarbete som mål
samt med stödjande styrdokument och handlingsplaner.
1.4 Samverkan med näringsliv, akademi och medborgare/civilsamhället
I Enköping arbetar vi för att hållbarhet ska genomsyra helheten. Med ett holistiskt
tankesätt mobiliserar vi för en fungerande samverkan mellan politik, näringsliv,
offentlig sektor, akademi, privatpersoner och civilsamhälle med utgångspunkt i
klimatneutralitet. Våra fokusområden utgör tillsammans de innovationer och
satsningar som kommunen har för avsikt att genomföra. Med stöd via Viable
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Cities samverkan avser vi bevaka och delta i utlysningar kopplat till strategiska
projekt som ligger i linje med vår omställning. Vår samverkan med näringsliv,
akademi och medborgare/civilsamhället Dessa utvecklas i bilagan, Dessa är; plats,
process, kommun, team, arena, kontrakt, ungdom, omland samt monitor.
Vi arbetar också för att vidareutveckla ett bredare innovationsteam med konkreta
uppdrag samt digitala och fysiska mötesplatser för att gynna samverkan. Med vår
medverkan i Viable Cities nätverket kommer vi att kunna vidareutveckla
samverkansområden ytterligare.
1.5 Klimatinvesteringsplan/finansiering
Omställningen i Enköping ska vara kostnadseffektiv, socialt balanserad samt
rättvis som gör att Enköping hålls samman. Enköpings arbete för omställning till
en hållbar ekonomi förutsätter investeringar inom alla sektorer. Enköpings
kommun har en stor potential för att arbeta med en strategisk- och långsiktig
planering för klimatinvesteringar men vi är i behov av externt stöd och nätverk för
vårt fortsatta arbete där kommunen agerar möjliggörare. Vi önskar vidareutveckla
hållbara affärsmöjligheter med mätbara effekter som gör att den geografiska
kommunen blir alltmer intressant för investerare. Dialogen kommer att fortsätta
med flera parter om finansiering där visionen är en väg in. Vår avsikt är att i Viable
Cities nätverket föra dialog med representanter för regeringen om att få till ett
mera samlat grepp om finansieringen av kommuners klimatinvesteringar.
Omställningen i Enköping ska vara kostnadseffektiv, socialt balanserad samt
rättvis. Vårt arbete för omställning till en hållbar ekonomi förutsätter stora
investeringar inom alla sektorer, en omställning till en klimatneutral och
miljömässigt hållbar ekonomi är utmanande. En särskild aspekt för just oss är vår
levande landsbygd och jordbruk.
1.6 Digitalt stöd för genomförandet
Vi ser digitalisering som en viktig möjliggörande faktor för omställning till en
klimatneutral och hållbar kommun. Genom att Enköpings kommun medverkar i
Viable Cities stärker vi vår digitala kapacitet och vårt arbete med att utveckla
geodata och är med i fronten för utveckling och utbyggnad av en digital teknik
som leder till smarta, innovativa och specialanpassade lösningar för att hantera
klimatrelaterade frågor. Att vara engagerade i både regionala och nationella
närverk kopplade till digitalisering och ta del av innovativa lösningar som
utvecklas är en förutsättning för framdrift.
1.7 Regionalt innovationscentrum för klimatneutrala kommuner
I och med att klimatomställningen lyfts än högre på Enköpings kommuns agenda
och integreras än mera i våra arbetssätt kommer Enköping kunna dela med sig av
sina erfarenheter på olika sätt för andra parter, exempelvis mindre kommuner i
vår storlek. Det kommer att ske genom de kanaler och samarbetsnätverk som
redan finns regionalt men också genom att både avsätta egna resurser och söka
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extern finansiering inom detta område. Ett pågående regionalt
innovationssamarbete, som Enköpings kommun utgör del av, sker genom den
regionala innovationsstiftelsen STUNS, stiftad av Uppsala kommun, Region
Uppsala, Länsstyrelsen Uppsala län, Handelskammaren i Uppsala län, Uppsala
universitet och SLU. STUNS är på väg att utveckla en ny verksamhetsgren, Hållbara
samhällen - en plattform för att stödja och accelerera arbetet med hållbar
samhälls-, stads- och näringslivsutveckling i Uppsalaregionen.

2. Statens/regeringens/myndigheternas åtaganden
Viable Cities har för avsikt att skapa ett kompetenscentrum för att förse
Enköpings kommun med information avseende nuvarande och kommande svensk
och europeisk lagstiftning, regler och normer av relevans för kommunens
klimatomställning. Viable Cities kommer genom ett nytt kompetenscentrum att
förse Enköpings kommun med informationer om innovationer inom energi,
transporter, byggande, återvinning/cirkulär ekonomi, digital utveckling mm av
relevans för Enköpings kommuns klimatomställning och klimatmål
2030Samordnad finansiering. Viable Cities kommer att understödja Enköpings
kommuns behov av finansiering av klimatomställningen. Dessa åtaganden
utvecklas i bilagan.

3. Strategiska utvecklingsprojekt under 2021
Parterna är överens om att under 2021 bedriva strategiska utvecklingsprojekt
inom Viable Cities Transition Lab i samverkan med andra kommuner med
syfte att vid den kommande revideringen av Klimatkontrakt 2030 kunna
vidareutveckla innehållet i kontraktet. Viktiga delar som utvecklas i bilagan
är;
-

Samverkan med näringsliv, akademi, civilsamhälle och medborgare,
Långsiktig klimatinvesteringsplan och samhällsekonomiska effekter samt
Digitalt stöd till klimatomställningen.

4. Rapportering och uppföljning
Viable Cities och Enköpings kommun är överens om att genomföra en årlig
uppföljning av kommunens resultat inom ramen för Klimatkontrakt 2030.
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5. Kontrakt
Vi är överens om dessa gemensamma åtaganden, så som de formuleras ovan, ska
gälla för 2021. Klimatkontraktet ska uppdateras och förnyas inför varje nytt år. En
mera utförlig beskrivning av det pågående arbetet i kommunen respektive i
myndigheterna redovisas i bilaga.
Stockholm den 11 december 2020
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Ingvar Smedlund
Kommunstyrelsens ordförande
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