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Gör er research

Alla kommuner är olika, både när det gäller organisation och 
beslutskultur. För att påverka lokalpolitiker behöver ni skaffa er kunskap 

om hur er kommun arbetar, vilka som har ansvar och inflytande, samt 
hur kommunen ligger till i den fråga ni vill påverka kring.
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Förberedelser

Börja med att läsa sidorna 4–7 i Ställ om din kommun för att få en övergripande uppfattning om hur en kommun 
är uppbyggd, vilka områden kommunen ansvarar för, och hur dessa kopplar till klimat, natur och miljö. 

Läs in er på hur kommuner generellt 
är organiserade och undersök hur 
det ser ut i er egen kommun.
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Samla viktiga dokument som 
beskriver vad er kommun gjort, gör 
och planerar att göra.

Ta reda på hur er kommun står sig i 
relation till andra kommuner.

Så här går det till

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/stall-om-din-kommun/
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Undersök var makten ligger i er kommun

Nämnder och förvaltningar 

Ta reda på vilka nämnder och förvaltningar som finns i er kommun, och lista de som 
har särskild betydelse för de klimat-, natur- och miljöfrågor ni vill påverka kring.

Lista relevanta nämnder för de frågor ni vill påverka kring 
(Nämnd, namn på ordförande, partitillhörighet)

Lista relevanta förvaltningar för de frågor ni vill påverka kring

Vilket/vilka partier sitter i majoritet? Kommunalråd/kommunstyrelsens ordförande? 
(Ange partitillhörighet)

Gå in på kommunens hemsida och ta reda på följande uppgifter.



3En mall från paverkalokalt.naturskyddsforeningen.se

Vilka övergripande dokument kan ni hitta?

Övergripande kommundokument

Mål och budget (står klimat- och miljömål med?)

Miljömål och styrdokument

Kommunens översiktsplan (planering, områden och principer?)

Policy för hållbar utveckling (annat om Agenda 2030?)

Policy, program och planer som kopplar till era valda områden  
(tex cykelpolicy, policy för upphandling och inköp etc) 

Hur står sig er kommun i relation till andra?

Kommuner är ofta känsliga för jämförelser med andra, och att lyfta att en kommun är bättre eller 
sämre än en annan kommun i en viss fråga kan öka politikernas intresse för förslagen. Notera därför 
hur er kommun står sig i jämförelse med en eller flera andra kommuner, till exempel en grannkommun 
eller kommun av motsvarande storlek som er. Använd er med fördel av Aktuell hållbarhets 
kommunranking som årligen granskar Sveriges samtliga kommuners miljöarbete. Klimatkollen är 
också en bra källa att använda. Den visar utsläpp i landets kommuner jämfört med Parisavtalet. Ni kan 
se hur mycket eller lite utsläppen minskar i er kommun jämfört med andra. 

Länkar 
 
Aktuell hållbarhets kommunranking 
 
Klimatkollen 

Styrkor

För att sammanfatta era slutsatser av er research, anteckna 
gärna kommunens befintliga styrkor i denna kolumn.

+ – Svagheter

För att sammanfatta era slutsatser av er research, anteckna 
gärna kommunens befintliga svagheter i denna kolumn.

Här följer en lista över dokument att ha koll på. Checka av de ni kan hitta och spara 
länkarna. De är viktiga för att ha koll på kommunens planer, eller brist på planer, 
och finna argument för er sak. Miljöambitionerna skiljer sig kraftigt mellan 
kommuner. Hittar ni inte relevanta styrdokument kopplade till klimat och miljö 
kan det vara för att de ännu inte finns. Då kan det vara en fråga att driva!

https://kommunrankning.miljobarometern.se
https://klimatkollen.se
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