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Nu ställer vi om transporterna!
Att minska utsläppen från transporter är
helt avgörande för att klara miljömålen.
Utsläppen från inrikes transporter står
idag för ungefär en tredjedel av hela
Sveriges klimatpåverkan. Om vi räknar
med utlandsresor blir siffran ännu högre.
Klimatpolitiska rådet, som har till uppgift
att granska och utvärdera Sveriges klimatpolitik, pekar ut fossilfria transporter som
den viktigaste åtgärden för att nå klimatmålen. Men hittills har utsläppen inte
minskat tillräckligt fort. Transportsektorn
är därför en knäckfråga i arbetet med att nå
Sveriges klimatmål.
Ett fossilfritt och effektiviserat transportsystem är inte bara guld för klimatet. Det
hjälper också mot luft- och vattenföroreningar. Idag dör omkring 7 600 svenskar i
förtid varje år på grund av föroreningar i
luften, varav majoriteten av utsläppen
kommer från svenska bilar, bussar och
lastbilar2. Transporterna och deras utsläpp
leder också till försurning, övergödning,
hårdgjorda ytor och barriäreffekter. Om vi
ställer om transportsystemet blir våra boendemiljöer behagligare, samtidigt som
både människor och planeten blir friskare
och gladare.
Men för att lyckas behöver vi hjälpas åt.
Beslutsfattare, näringsliv, organisationer
och individer kan alla dra sitt strå till
stacken. Här kan vi som medborgare göra
stora insatser genom att påverka våra beslutsfattare så att de fattar de nödvändiga
besluten.
Den här guiden är till för dig som vill hjälpa
din kommun eller region att ställa om till
ett hållbart transportsystem. I guiden hit-

2. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimatoch-luft/Luftfororeningar/
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tar du tips och inspiration till hur du – själv
eller tillsammans med andra – kan påverka
din kommun eller region att fatta beslut som
minskar transporternas miljöpåverkan.

Hela Sverige ställer om – hjälp din
kommun och region att delta!

Sveriges kommuner och regioner har stora
möjligheter att gå före i transportomställningen. I sin roll som myndighet, verksamhetsutövare, upphandlare och inköpare
kan kommunen vara motorn i det lokala
omställningsarbetet och visa vägen för näringsliv, föreningar och medborgare.
•

Kommunen ansvarar för en hel rad olika
samhällsfunktioner med stor miljö- och
klimatpotential. Genom översikts- och
detaljplaner bestäms hur kommunens
markytor och vatten ska användas och
skyddas. Med en smartare samhällsplanering kan kommunen underlätta för
hållbara transporter. Det kan exempelvis handla om att främja cyklande och
minska bilismen.

•

Regionen ansvarar för kollektivtrafiken inom länet. Deras jobb är att utveckla transporterna inom länet och
till angränsande län. Det innebär att
regionens arbete har stor betydelse för
lokal- och regionaltrafikens miljöpåverkan. Genom att prioritera miljösmarta transportslag och effektivisera
resandet kan regionerna minska utsläppen från transporterna i länet.

Både kommunen och regionen är stora arbetsgivare och upphandlare. Det innebär
också att de kan ställa krav på både sig
själva och sina leverantörer om att minimera transporternas miljöpåverkan.

Alla kommuner och regioner i Sverige har
olika förutsättningar för hur transporterna
bäst kan bedrivas. Det som fungerar i en
storstad behöver inte alltid fungera lika väl
i en glesbygdskommun. Behovet och utformningen av den lokala trafiken beror till
stor del på vilka förutsättningar i form av
service, handel och befolkning som finns. I
den här guiden finns förslag som passar
alla slags kommuner och regioner. Under
kapitlet Olika förutsättningar på olika
platser – hur ska vi tänka? går det att läsa
mer om det.

Vill du veta mer om hur du kan
påverka din kommun?
Den här guiden är bilaga till Ställ om din
kommun!, en guide som Naturskyddsföreningen utformat för att inspirera till omfattande
omställningsaktiviteter runt om i landet. I Ställ
om din kommun! hittar du information om påverkansarbete som bland annat rör naturskydd,
smart resurshållning och hållbara livsmedel. Du
får dessutom en översikt över hur kommuner
fungerar och på vilka sätt vi kan påverka våra
lokala makthavare.
Läs guiden här:
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Trafikpyramiden – nu ändrar vi
prioriteringarna!

Trafikpyramiden brukar användas för att
illustrera hur ett hållbart transportsystem
ser ut: högst prioriteras gång och cykel,
därefter kollektivtrafik, och allra sist bil
och flyg. Tyvärr ser prioriteringarna hos
kommuner och regioner ofta annorlunda
ut. Det vill Naturskyddsföreningen ändra
på. Energieffektiva och fossilfria transporter ska vara utgångspunkten för all planering kommunen och regionen gör.
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Den här guiden är uppbyggd efter hur
Naturskyddsföreningen vill se trafikpyramiden. Varje kapitel fokuserar på ett särskilt transportslag. Vi börjar med de delar
av transportsystemet som behöver växa:
gång- och cykeltrafiken, kollektivtrafiken
och tåget. Guiden avslutas med kapitel om
hur vi kan begränsa miljöpåverkan från de
transportslag som behöver minska: bilen
och flyget.

Mer gångtrafik!
Gångtrafikanterna underskattas ofta i samhällsplaneringen. En miljövänlig transportplanering behöver innebära att fotgängare
uppvärderas.

Varför?

Gångtrafik är en viktig, men underskattad,
beståndsdel i ett hållbart transportsystem.
Att gå är det allra mest resurssmarta och
miljövänliga sättet att transportera sig, eftersom det inte har någon miljöpåverkan
alls. Trots detta prioriteras gångtrafikanternas behov ofta lägre än alla andra transportslag. Med dagens höga tempo, som ofta
går hand i hand med ökat resursutnyttjande, kan en växande gångtrafik bidra med
mer livsbejakande värden. En gladare miljö
och en godare hälsa får kommunens invånare på köpet!

Vad?

Genom att sätta fotgängaren i första rummet blir områdets hela mobilitet betydligt
hållbarare. Gaturummet ska vara en levande social plats för möten mellan människor.

potentiellt otrygga platser är väl upplysta och rena. Sänkt hastighet för biltrafiken gör det mer säkert och attraktivt att gå.
•

Prioritera trottoarerna vid snöröjning
Fotgängare och cyklister bör ha prioritet när gatorna ska snöröjas.

•

Fler attraktiva gågator och gångstråk
Med fler gågator och tydliga gångstråk
blir kommunen trevligare för flanörer.
Se till att utformningen blir trivsam att
gå i, exempelvis genom konstprojekt
och gröna stråk.

•

Gångfartsområden
Om det inte går att införa helt bilfria områden i centrum kan fler områden där all
trafik sker på de gåendes villkor skapas.

•

Satsa på centrumnära handel
Stora shoppingområden utanför städerna förutsätter oftast att alla har tillgång till bil, både för att ta sig dit och
transportera sig inom området. Genom
att satsa på handeln i stadskärnan och
stadsdelscentrum istället öppnas möjligheter för fotgängare.

•

Planera för närhet
Med funktionsintegrering effektiviseras transporterna och avstånden kortas. Det betyder att eftersträva närhet
mellan arbetsplatser, service, bostäder
och kollektivtrafik3. Förslaget här ovan
om att satsa på centrumnära handel är
ett exempel på närhetsplanering.
Kommunens ytor bör utnyttjas effektivt, utan att det sker på bekostnad av

Exempel på vad kommunen och
regionen kan göra
•

•

Sätt upp ett mål och en plan för
gångtrafiken.
Med tydliga målsättningar blir det lättare att följa upp hur kommunens arbete
fortgår.
Bättre trygghet
För gångtrafikanterna är det extra viktigt att trafikmiljön är säker. Fler övergångsställen, rödljus och bredare, trafikseparerade gångstråk bidrar. Se
också till att gångtunnlar och andra

3. Motsatsen till detta är stadsutglesning, där alla funktioner
separeras från varandra och utspridda villaområden,

externa köpcentrum och avlägset belägna arbetsplatsområden skapar bilberoende.
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naturområden eller leder till försämrad
bullermiljö för de boende.
•

Skapa ett fotgängarråd
Rådet kan fungera som referensorgan
för kommunens gångpolitik och bidra
till att fotgängarnas erfarenheter bättre
tas tillvara i planeringen

•

Funktionsanpassa
Det offentliga rummet är till för alla. Se
till att offentliga platser är anpassade
för personer med rullstol och andra
typer av funktionsnedsättningar och
hjälpmedel.

•

•

Säkrare gångtunnlar i Täby
Täby kommun har ett femtiotal gångtunnlar som tidigare upplevdes som
otrygga, särskilt av kvinnor under dygnets mörkare tid. Tunnlarna utsattes
dessutom för regelbunden förstörelse.
För att få bukt med problemet skapade
kommunen en tunnelstrategi, och utifrån denna förbättrades belysning och
utsmyckning av de otrygga platserna.
Läs mer här:

•

Sommargågator ökar den sociala
samvaron
Stockholms stad har i flera år inrättat
särskilda sommargågator och sommartorg. Dessa utrustas med växter,
möbler och kultur för att skapa nya naturliga mötesplatser. Läs mer här:

Begränsa trafiken
Läs mer under kapitlet ”Mindre bilåkande!”.

Exempel på hur kretsen kan påverka
•

Skriv en debattartikel
Beskriv vilken gångfrämjande åtgärd
du vill att kommunen ska satsa på (se
Exempel på vad kommunen kan göra)
och skicka in en debattartikel till din
lokaltidning. Råd för hur du etablerar
mediekontakter och skriver en välformulerad text hittar du i Ställ om din
kommun! 4.

•

Ordna ett samverkansmöte
Bjud in politiker, planerare och andra
relevanta intressenter för ett samtal
där ni lyfter fram era krav på bättre förutsättningar för fotgängare.

•

Starta en kampanj för bilfria skolområden
Om barn går eller cyklar till skolan och
fritidsaktiviteter ökar också chanserna
att även föräldrarna lämnar bilen
hemma när de reser till jobbet.

Goda
exempel
•
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Skolbarn står på egna ben
I Västra Götaland, Kalmar län och
Halland bedrivs skolprojektet På egna
ben. Initiativet syftar till att få barn i
årskurs 4–6 att ta sig till skolan genom
att cykla, gå eller åka kollektivt. Fördelarna är att barnen får öva sig i att ta
sig till skolan på egen hand, att trafiksituationen utanför skolan blir lugnare
och att det ges många tillfällen att diskutera hållbart resande med barnen.
Inom ramen för projektet har man
också ”lappat” bilar i närheten av skolor med information till bilisterna om
att barnens säkerhet äventyras. På
egna ben fungerar alltså både som ett
påverkansmedel och ett pedagogiskt
verktyg. Läs mer här:

4. https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/
files/dokument-media/stall_om_din_kommun_guide.pdf

•

10 000-stegsutmaningen
Ge nytt liv åt det klassiska målet om att
gå 10 000 steg om dagen. En kampanj
för att förlänga kommuninvånarnas
gångsträckor blir winwin för både
hälsa och miljö.

•

Utse fotgängarambassadörer
Dessa har till uppgift att rapportera in
problem och brister till kommunen.

Bra samarbetspartners för kretsen
•

Föräldraföreningar.
Deras medlemmar går ofta till fots och
dessutom med barnvagn.

•

Lokala butiker och restauranger vill
garanterat ha fler fotgängare i centrum.

•

Trafiksäkerhetsföreningar arbetar ofta
för att hastighetsgränserna för bilar
ska sänkas, vilket gynnar fotgängare.

Fördjupning
•

Gröna Bilisters och Fredrik Holms bok
Vänd pyramiden! Planera för en hållbar
mobilitet. Läs mer:

•

Stockholm stads plan för säkra och
trygga skolvägar: Läs mer:

•

Trafikverkets inriktning för säker
gångtrafik: Läs mer:

•

Trafikverkets vägledning för gångplanering – så skapas det gångvänliga
samhället: Läs mer:

•

Fotgängarnas förenings strategi för att
skapa en gångvänlig och mänsklig
stad: Läs mer:

•

Boverkets projekt Tryggt och jämnt:
Läs mer:
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Mer cykling!
För att klara klimatutmaningarna behöver
Sveriges kommuner planera för mer cykling.

•

Skapa ett cykelråd
Detta kan fungera som referensorgan
för kommunens cykelpolitik och bidra
till att cyklisternas erfarenheter bättre
tas tillvara.

•

Gå med i Svenska Cykelstäder
Svenska Cykelstäder är en förening bestående av kommuner, regioner och organisationer som arbetar för ökad och
säkrare cykling.

•

Delta i Vintercyklisten/Cykelvinter
Årlig satsning för att uppmuntra till
åretruntcykling. Läs mer och anmäl
din kommun på:

Varför?

Idag är över hälften av alla bilresor kortare
än fem kilometer. Det är en sträcka som för
många går att tillryggalägga med cykel istället. Cyklingen har fantastiska kvaliteter
som Sveriges kommuner och regioner behöver ta tillvara på. Cykeln släpper inte ut
någonting och drivs helt av förnybar energi.
Genom att öka cyklandet får kommunen
också friskare och mer välmående invånare5.
Det innebär i sin tur lägre risk för långvarig
sjukdom och ohälsa. Dessutom ökar cykeln
framkomligheten för andra transportslag,
liksom kommunens attraktivitet.

Vad?

Kommunen bör arbeta för att öka cyklingen inom kommunen. Det handlar både om
att förändra vanor hos invånarna och att
föregå med gott exempel som arbetsgivare
och offentlig aktör. En förbättrad cykelplanering kan innebära allt ifrån bättre infrastruktur och cykelvägar till ökat medborgarinflytande.

Exempel på vad kommunen och
regionen kan göra

Internt arbete
• Se över den egna fordonsparken
Erbjud tjänstecyklar, lastcyklar och/
eller elcykelpool för kommunens anställda och/eller medborgare.
•

Underlätta för cykelrelaterade
arbetstillfällen
Underlätta för eller upplåt lokaler till
cykelverkstäder och uthyrningsfirmor,
gärna i anslutning till resecentrum.

5. https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2019/
rapport-2019_15-mer-halsa-for-pengarna---slutrapporti-fordjupning-av-de-transportpolitiska-malen---halsaoch-livsmiljo.pdf

10

Säkerhet och samhällsplanering
• Sätt upp ett cykelmål
Med tydliga målsättningar blir det lättare att följa upp hur kommunens cykelarbete fortgår.
•

Bygg ut cykelvägar
Fler och bättre cykelvägar är en grundsten till ökat cyklande. Kommunen bör
avsätta rejält med ekonomiska medel
för att rusta upp befintliga cykelvägar
och bygga nya.

•

Skylta bra
Det behövs tydlig skyltning och vägmarkeringar anpassade för cyklister.

•

Satsa på cykelpendling
Bygg ut cykelvägarna så att boende
inom ett större avstånd från kommunens centrum smidigt kan ta sig in till
stadskärnan. Om många av kommunens invånare pendlar ut från kommunen kan man satsa på cykelpendlarstationer med takförsedda cykelställ i
anslutning till resecentrum.

Goda
exempel
•

Bredda cykelvägarna
Breda cykelvägar är säkrare och gör att
cyklister med olika tempo enklare kan
samsas om vägen.

•

Bygg cykelseparerade körfält
Cykelseparering är viktigt för att få en
effektiv och säker cykling.

•

Sänk bashastigheterna i kommunen
Med sänkta väghastigheter i kommunen sjunker bilens konkurrenskraft i
jämförelse med cykeln. Det blir dessutom säkrare för cyklister att färdas när
bilarna kör långsammare.

•

Modifiera vägnätets korsningar utifrån
ett cykelperspektiv
Vägkorsningar behöver utvärderas och
ändras enligt vad som är säkrast och
smidigast för cyklister.

•

Gör det lättare att ta med cykeln i
kollektivtrafiken
Tillsammans med regionen kan kommunen göra det lättare att ta med cykel
i kollektivtrafiken.

Cykelstaden Umeå opinionsbildar

I Umeå har Naturskyddsföreningen för
Umeå, Nordmaling, Vännäs och Bjurholm
bildat en cykelgrupp med namnet
Cykelstaden Umeå. I tät kontakt med både
allmänheten och kommunen påverkar de
Umeås cykelplanering. Gruppen etablerar
samarbeten med lokala cykelaktörer, felanmäler dålig snöskottning och arrangerar varje år en cykelfest. Dessutom har
Cykelstaden Umeå satsat stort på digitala
kampanjer. De har ett aktivt instagramkonto och en facebookgrupp där flera
hundra medlemmar bevakar och diskuterar cykelförutsättningarna i kommunen.
En kampanj som väckt stort intresse, både
i deras egna kanaler och i media, är ”lappning” av bilar som blockerar gång- och cykelvägar. Gruppen sätter textade papperslappar, snarlika en vanlig parkeringsbot,
på fordon som på ett olagligt sätt begränsar
cyklisternas framkomlighet. Gruppens
idoga arbete har bland annat lett till att
kommunen byggt nya cykelöverfarter. 2018
tilldelades Cykelstaden Umeå kommunens
miljöpris.

”Tack för att du cyklar!” blev
långkörare

Länsförbundet i Stockholm drev under 15
år kampanjen ”Tack för att du cyklar!” i
samarbete med Trafikverket och flera kommuner. Genom att dela ut små påsar med
sponsrade gåvor till förbipasserade cyklister lyckades förbundet sprida positiv opinion och uppmärksamhet för cykelfrågor. En
viktig framgångsfaktor var att förbundet
skapade långsiktiga och kreativa samarbeten, både med myndigheter, företag och
media. Kampanjen har inspirerat flera
kommuner runt om i landet att starta liknande satsningar.
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Groningen är världens bästa
cykelstad

Den holländska staden Groningen har
ända sedan 70-talet prioriterat cykeln
framför bilen i stadsplaneringen. Idag sker
över 60 procent av resorna med cykel.
Genom infrastruktursatsningar och underlättande för cyklister minskar antalet bilar
i staden– samtidigt som antalet cyklar
växer. Nyligen inrättades 5000 nya
cykelparkeringsplatser vid centralstationen,utöver de 10 000 som redan fanns där. I
princip alla cykelvägar är också trafikseparerade, så att cyklisterna enkelt och säkert kan ta sig fram. Nu finns planer på cykelanpassade rödljus och uppvärmda
cykelstråk.

Vintercykling i Karelen

Sundsvall och Umeå lånar ut elcyklar
Umeå kommun driver en poolverksamhet
för eldrivna lådcyklar. Cyklarna hyrs ut
året runt och förses med dubbdäck. En liknande modell används i Sundsvall. Där
kan du låna en eldriven cykel, med eller
utan lastutrymme, helt kostnadsfritt i två
veckor. Läs mer om Umeås uthyrning:
Läs mer om Sundsvalls utlåning:

Godstransporter med lastcykel

I Malmöstadsdelen Sege Park har kommunen inrättat en mikroterminal där varor
som ska till skolor, förskolor, vårdinrättningar och boenden omlastas till utsläppsfria fordon. Leveranserna transporteras
med lastcyklar och små elfordon.
Luftkvaliteten och trafiksäkerheten förbättras markant. Läs mer:

Svenska lokalpolitiker och planerare har
mycket att lära av finländska Joensuu.
Trots att vintrarna är väldigt kalla satsar
staden stort på vintercykling. Idag sker 10
procent av resorna vintertid med cykel och
på sommaren stiger siffran till 20 procent.
En del i framgångsfaktorn är att alla cykelleder är helt separerade från biltrafiken.
Cykelbanor och gågator i centrum värms
upp med spillvärme från ett värmeverk och
är således helt snöfria.

6. https://lund.naturskyddsforeningen.se/cykelkartor/
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7. https://lund.naturskyddsforeningen.se/wp-content/
uploads/sites/130/2018/10/Arrangera_cykeldag_Lundmaj-2015.pdf

Kampanjtips:

Så anordnar du en cykelfestival
Ordna en riktig cykelfest för kommunens invånare! Det behöver inte vara så avancerat, men kan vara ett bra sätt att locka människor att prata om miljö, stadsplanering
och cykelupplevelser, samtidigt som ni själva kan värva medlemmar och påverka
kommunens politik.
Varje år anordnar Naturskyddsföreningen i Lund en cykeldag tillsammans med
kommunens tekniska förvaltning. Kretsen delar ut två cykelkartor, en över Lunds
stad och närmaste omgivningar och en som täcker in alla tätorter i närheten – perfekt inspiration! Det bjuds dessutom på frågesport och andra roliga aktiviteter. En
liknande variant på cykeldag hålls i Stockholm, där länsförbundet varje år anordnar en cykelkarneval. Med tävlingar, cykelmek och musik inspirerar de människor
och visar att cykeln får ta plats i gaturummet. Även Naturskyddsföreningen i Umeå
arrangerar årligen en heldagsfest dedikerad till cykeln.
Naturskyddsföreningen i Lund har gjort en mycket användbar guide till hur
lokalkretsar kan ordna en cykeldag på hemorten : Med utgångspunkt i erfarenheterna från Naturskyddsföreningarna i Lund, Umeå och Stockholm kommer här
tips på hur er krets kan arrangera en egen cykelfestival.

Planering
• Tidpunkt: Var ute i god tid med att bestämma dagen, gärna flera månader
eller ett halvår i förväg. Då vet andra
aktörer vad som gäller. Välj gärna en
tidpunkt på året då klimatet är behagligt. Det kan också vara en fördel att
kombinera cykelfestivalen med särskilda högtidsdagar, som exempelvis
den Bilfria dagen som infaller varje
september.
•

•

Samarbeten: Passa på att samarbeta
med olika passande aktörer. Det kan
vara allt från den lokala cykelbutiken
till olika kommunala förvaltningar.
Under Bra samarbetspartners för kretsen hittas fler förslag på aktörer som
passar för gemensamt påverkansarbete.
Tillstånd: Det krävs ofta polistillstånd
för att stå på offentlig plats med bord
och/eller tält. Det kan finnas undantag,

men se för säkerhets skull till att kontakta den lokala polismyndigheten.
•

Ansvarsområden: Se till att alla involverade tilldelas olika ansvarsområden.
Det kan till exempel behövas någon
som sköter externa kontakter, en som
ansvarar för kommunikation och
marknadsföring och några som förbereder de aktiviteter som föreningen ska
erbjuda under cykelfestivalen.

•

Packmöte: Några dagar innan eventet
genomförs kan det vara bra att träffas
för att packa ihop det material som ska
användas under cykelfestivalen.

Marknadsföring
• Sociala medier: Använd er av olika sociala kanaler för att informera om
dagen. Skapa ett evenemang på
Facebook och dela sedan i olika lokala
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grupper. På Instagram och Twitter kan
ni dela med er av foton på förberedelser
och allmän pepp inför festivalen.
•

•

Lokalmedia: Skicka ut pressmeddelande om dagen i god tid. Tipsa tidning
och radio om cykelfestivalen.

•

Bemanning: Se till att ha ett rullande
schema med allt som ska hända och
vem som jobbar när under dagen.

•

Material: Självklart ska det finnas fler
olika sorters cyklar på en cykelfestival,
ju fler desto bättre! Vilket annat material som behövs beror helt på hur ni lägger upp dagen.

För ännu fler förslag, spana in Lundkretsens
guide. Tack till Naturskyddsföreningen
Lund, Naturskyddsföreningen Stockholms
län och Naturskyddsföreningen i Umeå
med omnejd!

Andra exempel på vad kretsen kan
göra för att påverka
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•

Cykla med dina politiker
Bjud med de lokala politikerna och planerarna på en cykeltur där ni visar
vilka områden där cykelinfrastrukturen behöver förbättras. Tipsa den lokala tidningen och radion också. Både pedagogiskt och roligt!

•

Ta hjälp av en student
Bor du i en studentstad? Perfekt! Varje
vår- och hösttermin skriver landets
studenter examensarbeten. Erbjud studenterna ett samarbete där deras uppsats utvärderar den lokala cykelplaneringen. Det blir en winwin situation,
där studenten får ett viktigt uppsatsämne och kretsen får ett bra underlag
för att påverka kommunen. Räck ut en
hand till närmaste universitet/högskola eller efterlys intresserade studenter i
era sociala medier.

•

Utse cykelambassadörer
Dessa har till uppgift att rapportera in
problem och brister till kommunen.

Politiker och planerare: Se till att bjuda
in de lokala makthavarna.

Utförande
• Aktiviteter: Roliga aktiviteter är ett bra
sätt att locka folk att stanna till. Låt besökare testa elcykel, erbjud en reparationshörna och ordna en frågesport
med cykeltema. Eller varför inte bjuda
in några lokala musiker? Ni kan också
be besökarna rösta på kommunens
bästa och/eller sämsta cykelområde.

•

meter in till centrum. Cyklisten kom
först! Restidskampen är ett bra sätt att
synliggöra vilket smidigt och praktiskt
transportslag cykeln är. Extra plus i
kanten för bra mediepotential.

Prova restidskampen
Sundsvalls kommun och
Naturskyddsföreningen i Sundsvall
arrangerade ett snabbhetstest, där tre
resenärer med varsitt färdmedel (buss,
bil och cykel) tävlade om vem som fortast kunde ta sig en sträcka om tre kilo-

Bra samarbetspartners för kretsen
•

Cykelfrämjandet finns representerade i
flera av landets kommuner. De arbetar
uteslutande med cykelfrågor och kan
därför mycket om ämnet.

•

Lokala cykelreparatörer, -uthyrare,
-bud och -butiker har så klart ett intresse av att cyklingen ska öka.

•

Turistföretag kan gynnas av bättre förutsättningar för naturnära cykelupplevelser och satsningar på olika former
av cykelturism.

Fördjupning
•

Cykelfrämjandet genomför varje år två
nationella undersökningar om svenska
kommuners cykelförutsättningar:
Kommunvelometern som utvärderar
hur kommuner arbetar med cykelfrågor och Cyklistvelometern där cyklisterna själva får utvärdera sin kommun.
Här kan du både se efter hur din egen
kommun presterar och hämta inspiration från andra kommuner.
Kommunvelometern.Läs mer:
Cyklistvelometern. Läs mer:

•

Cykla till skolan – Naturskyddsföreningens argument om varför barn
bör cykla eller gå till skolan. Läs mer:

•

Planera för cykel – Boverket har samlat
många goda exempel på hur kommuner i
Sverige lyckats få in cykeln i samhällsplaneringen. Läs mer:

•

Vägverkets rapport Ökad cykling i regioner och kommuner beskriver hur cykelsamordnare kan arbeta.Läs mer:

•

Goda exempel på kommunal cykelplanering – Sveriges Kommuner och
Regioners rapport Vägen till ett cyklande samhälle. Läs mer:

•

Naturskyddsföreningen i Lund har
sammanställt kartor över vilka järnvägssträckor i Sverige som det är tillåtet att ta med cykeln på tåget. Läs mer:

•

Söker du fler tips om vad kretsen kan
anordna för aktiviteter kopplat till cykling? Spana in fler av Naturskyddsföreningens förslag. Läs mer:
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Mer kollektivt!
En väl utbyggd kollektivtrafik är nödvändig för att ersätta bilen på korta och medellånga sträckor.

Varför?

En utökad och hållbar kollektivtrafik är en
viktig del i framtidens utsläppssnåla transportsystem. Energianvändningen och utsläppen av koldioxid och luftföroreningar
blir betydligt lägre per capita jämfört med
privatbilism. I stora städer är kollektivtrafik
dessutom en nödvändighet för att minska
trängsel och öka framkomligheten.

rekt till avskogning. Det kan exempelvis göras genom stärkta krav i den offentliga upphandlingen.
•

Planera för närhet
Med funktionsintegrerad samhällsplanering eftersträvas närhet mellan arbetsplatser, service, bostäder och kollektivtrafik9. Ny bebyggelse bör
planeras utefter var det finns kollektivtrafik.

•

Gemensamt biljettsystem och enkla
bokningar
I större pendlarregioner med flera olika
transportaktörer bör det finnas enkla
sätt att köpa en rabatterad biljett som
gäller över hela regionen, oavsett resesätt.

•

Synka tåg och lokaltrafiken
För att uppmuntra kollektivtrafikresenärer bör avgångar och ankomster för
tåg samköras med den lokala kollektivtrafiken.

•

Rabatterad kollektivtrafik till
anställda
Kommunen och regionen kan erbjuda
rabatterade pendlarkort till sina anställda.

•

Utökad kollektivtrafik på landsbygden
Kommunen och/eller regionen bör satsa
på utökade turer till fler hållplatser.

•

Rätt pris
För att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas och konkurrera med bilen behövs intäkter. Därför är det sällan en
bra idé med helt avgiftsfria biljetter10.
Prissättningen måste vara anpassad
efter den lokala kontexten.

•

Tydliga stråk
Organisera kollektivtrafiken med tät
trafik i tydliga stråk.

Vad?

Hur miljövänlig kollektivtrafiken är beror
på typ av fordon, bränsle, resrutt och beläggning. Därför behöver kollektivtrafiken
alltid anpassas efter det specifika områdets förutsättningar. Kommunen och regionen bör arbeta med att öka beläggningen
och användandet av kollektivtrafiken,
samtidigt som de fordon som används
drivs fossilfritt.

Exempel på vad kommunen och
regionen kan göra
•

•
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Fossilfria bussar och tåg
Det bör vara en självklarhet att kommunens och regionens kollektivtrafik
drivs helt fossilfritt. Välj i första hand
bussar, spårvagnar och tåg drivna på
vätgas eller el, i andra hand biodrivmedel med tuffa hållbarhetskrav.
Välj rätt biodrivmedel
Idag köper många kommuner och regioner in biobränsle till den lokala och regionala kollektivtrafiken.
Klimateffekten av biobränsle varierar
dock beroende på vilken typ av drivmedel som används. Kommunen och
regionen bör därför endast köpa in biodrivmedel som är fritt från soja och
palmolja (inklusive restprodukter)8. De
måste garantera att de produkter som
används inte bidrar direkt eller indi-

Goda
exempel
Naturskyddsföreningen i Göteborg
samverkar med kommunen

Naturskyddsföreningen är mycket engagerad i de planer som Göteborgs kommun
lägger fram. Bland annat är kretsens stadsplaneringsgrupp remissinstans inför projekt som bedöms ha en miljöpåverkan och
arbetar med att skriva yttranden i planärenden. Gruppen har fått till en god dialog
med tjänstepersonerna på stadsbyggnadskontoret, och har deltagit i en hållbarhetsbedömning av Göteborgs nya översiktsplan. Gruppen har dessutom skrivit en
egen omfattande strategi för hur Göteborg
kan bli en grön och hållbar stad, bland
annat med krav på bättre kollektivtrafik.
Stadsplaneringsgruppen har också anordnat föreläsningar, workshops och panelsamtal om förtätning och mer grönska i
staden.
Läs Naturskyddsföreningen i Göteborgs
strategi för en grön, artrik och hållbar stad
här:

städer, med färre, rakare och snabbare linjer, fler avgångar och mer enhetliga tidtabeller har ökat antalet resenärer med över
tjugo procent mellan 2009 och 2016.

Exempel på vad kretsen kan göra för
att påverka
•

Visualiseringskampanj
Hitta bilder på nätet eller arrangera ett
eget fotografi som visar hur mycket gatuutrymme som frigörs när resenärer
tar kollektivtrafiken istället för bilen.
Kan med fördel användas i sociala medier och som affischer vid olika evenemang. Se exempel här:

•

Ta med lokalpolitikerna på busstur
Bjud med de lokala politikerna och planerarna på en busstur där ni visar vilka
områden där kollektivtrafiken behöver
förbättras. Tipsa lokaltidningen och
radion!

•

Tacka en resenär
Ge bort sponsrade gåvor, exempelvis
ekologisk frukt eller juice, och en glad
hälsning med information till förbipasserande resenärer.Se till att skapa goda
samarbeten med myndigheter och företag som kan stötta upp kampanjen.

Östersund laddar bussarna

I Östersund satsar kommunen på elbussar
som drivs på förnybar och lokalproducerad
el. Samtidigt har man ökat både turtäthet
och antalet busslinjer. Elbussarna bidrar
till en attraktivare stadsmiljö genom mindre buller och luftföroreningar, vilket är
välkommet för både resenärer, chaufförer
och närboende.

Uppsving i Kalmar län

I Kalmar har regionen satsat på mer resurser till kollektivtrafiken. Ett ökat utbud av
både tåg och buss i kombination med en
omorganisering av busslinjer i och mellan

8. Läs mer om palmolja här: https://www.naturskyddsforeningen.se/palmolja.
9. Motsatsen till detta är stadsutglesning, där alla
funktioner separeras från varandra och utspridda

Bra samarbetspartners för kretsen
•

Lokala kollektivtrafikaktörer har givetvis ett intresse för att deras verksamhet ska öka. Vilka utmaningar ser de?
Hur arbetar de med politisk påverkan
och samarbeten?

villaområden, externa köpcentrum och avlägset belägna
arbetsplatsområden skapar bilberoende.
10. https://www.k2centrum.se/artikel/avgiftsfri-kollektivtrafik-inget-mirakelmedel-mer-hallbart-resande
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•

Föreningar som fokuserar på social
orättvisa. Kollektivtrafik är ofta det
enda alternativet för den som behöver
färdas långt men inte har tillräckligt
mycket pengar för att äga en bil.

•

Göteborgs kommun och regionen i
Västra Götaland storsatsar på elbussar:
Läs mer:

•

Nyfiken på om spårväg kan vara något
för din kommun? Kolla in
Spårvagnsstäderna för information
och inspiration: Läs mer:

•

Undrar du hur din kommun arbetar
med kollektivtrafik? Eller behöver fler
goda exempel? Då kan du läsa vidare i
den här enkätundersökningen om
Sveriges kommuners arbete för att
stödja kollektivtrafiken: Läs mer:

Fördjupning
•
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Läs mer om hur regioner, kommuner
och andra aktörer kan arbeta för att öka
kollektivtrafikens attraktivitet i rapporten Fler resenärer i kollektivtrafiken, som tagits fram av det nationella
kunskapscentrumet för kollektivtrafik:
Läs mer:

Mer tågåkande!
På längre sträckor är tåget oslagbart för att
ersätta ohållbara bil eller flygresor.

kan med fördel användas istället för
konventionell klimatkompensation11.
Läs mer om klimatväxling hos
Klimatkommunerna:

Varför?

Järnvägen är ett klimatsmart färdsätt som
behöver uppvärderas i det kommunala och
regionala arbetet. På längre sträckor är tåget
oumbärligt för att konkurrera med utsläppstunga transportslag som bil och flyg.

•

Erbjud extra semesterdagar för anställda som reser med tåg
Anställda som väljer att färdas med tåg
under semestern eller väljer att semestra på hemmaplan kan erbjudas en
extra semesterdag. På så sätt kompenseras den anställde för eventuellt förlängda restider.

•

Riktad destinationsreklam: Tåg vs. flyg
Se över hur kommunen och regionen
marknadsför sig inom besöksnäringen. Informationskampanjerna och reklamen bör rekommendera tåget som
förstahandsalternativ för den som vill
besöka området. Reseinformationen
kan gärna kompletteras med fakta om
hur mycket utsläpp som sparas om resenären väljer tåg istället för flyg.

•

Fler tågstationer
För att fler ska ha möjlighet att att ta
regionala tåg så behövs fler lokala stationer även på mindre orter.

•

En trivsam tågstation
Den lokala tågstationen bör kännas
trygg och välkomnande, med tydlig information till resenärer och gott utbud
av service.

•

Lobba för satsningar på järnvägen
Kommunen och regionen kan själva bli
del i påverkansarbetet gentemot myndigheter och rikspolitiker. Genom att lobba
för goda järnvägsförutsättningar ökar
kommunens och regionens attraktivitet.

Vad?

Mycket av planeringen av järnvägstrafiken
sker på nationell nivå, hos myndigheter
som Trafikverket. Men det finns fortfarande mycket som er kommun och region kan
göra för att underlätta tågåkandet hos sina
invånare och anställda. Kommunen och
regionen behöver arbeta aktivt med järnvägsfrågor.

Exempel på vad kommunen och
regionen kan göra
•

•

Skaffa en tuff resepolicy
Alla kommuner och regioner bör ha en
strikt resepolicy där olika färdsätt
rangordnas för arbetsresor. För längre
jobbresor ska policyn prioritera resfria
möten alternativt tåg. Bil och flyg bör
komma längst ner i rangordningen. Det
gäller också att se till att resepolicyn
efterlevs ordentligt, exempelvis genom
att klimatväxla (se nedan).
Klimatväxla jobbresorna
En del i resepolicyn kan vara att ta ut
en extra avgift vid köp av tjänsteresor
som ändå sker med flyg eller bil. För att
växlingen ska vara effektiv bör påslaget vara minst femtio procent av biljettpriset. Pengarna samlas sedan i en
fond, där medlen går till olika klimatförbättrande projekt inom kommunen.
Det kan till exempel handla om att finansiera fler tågresor. Klimatväxling

11. https://www.naturskyddsforeningen.se/klimatkompensation
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Goda
exempel
•

•

Synka tåg och kollektivtrafik
Avgångar och ankomster för tåg bör
samköras med den lokala kollektivtrafiken.
Cykel i kollektivtrafiken
Erbjud medborgarna möjligheten att ta
med cykeln på regionaltåg och bussar.

Järnvägsvalet ger extra semester

Tågbolaget MTR erbjuder sedan 2018 de anställda upp till två dagars betald ledighet
om de tar tåg istället för flyg på semestern.
Nu har företaget permanterat erbjudandet
och efterfrågan från medarbetarna har
varit hög.

Region Västernorrland byter bort
inrikesflyget

2013 införde Region Västernorrland ett internt klimatväxlingssystem. Trettio procent av kostnaden för alla regionens flygresor till och från Stockholm, liksom
anslutningsflyg, betalas in till ett klimatkonto. Även alla bilresor beläggs med avgift. Samtliga pålägg läggs i en pott som
används för att betala de anställdas resor
med kollektivtrafik. Klimatväxlingssystemet har gett ett gott resultat för regionens tågåkande. Innan avgiften infördes
skedde hälften av alla resor till Stockholm
med flyg, men idag står tåget för 84 procent
av Stockholmsresorna. Läs mer

20

Exempel på vad kretsen kan göra
för att påverka

•

Gör en enkät till politikerna
För att få reda på politikernas ambitionsnivåer kan kretsen skicka ut en
enkät till ledamöterna i kommunfullmäktige om hur de tänker arbeta med
tåg och andra hållbara transporter.
Detta är särskilt effektfullt i samband
med kommunval. Resultatet av enkäten presenteras för lokalmedia.

•

Resepolicygranska
Kontrollera om kommunen eller regionen har en intern resepolicy och hur
den efterlevs. Om resultatet är otillräckligt – starta en kampanj för att
skärpa policyn. Påverkan kan exempelvis ske i sociala medier, politikerkontakt, debattartiklar och medborgarförslag.

•

Tågsemesterinspirera
Håll en öppen föreläsning om alla fördelar med tågsemestrande. Bjud in lokala
politiker och planerare, såväl som det
lokala näringslivet och turismaktörer.

Fördjupning

•

Trafikverkets inspirationsskrift om hur
kommunen kan skapa en bra mötesoch resepolicy: Läs mer:

•

Trafikanalys statistik om den svenska
tågtrafiken: Läs mer:

•

Naturskyddsföreningen i Lund har
sammanställt kartor över vilka järnvägssträckor i Sverige som det är tillåtet att ta med cykeln på tåget: Läs mer

Bra samarbetspartners för kretsen
•

Järnvägsfrämjandet arbetar både nationellt och regionalt för att utveckla
tågtrafiken.

•

Tågsemestergruppen finns på
Facebook och innehåller massvis med
tips och nyttig information om tågresande. Kanske kan du efterlysa tågintresserade personer i ditt närområde
som också vill starta en påverkanskampanj gentemot er kommun?

•

Regionala tågaktörer. Det finns flera mindre och regionala aktörer som ansvarar
för järnvägstrafik som kan passa bra som
samarbetspartners. Tillsammans kan ni
lyfta fram det regionala tågets fördelar,
exempelvis genom en semesterkampanj
för lokalt tågluffande.
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Mindre bilåkande!
Utsläppen från biltrafiken är en mycket viktig fråga för de svenska miljömålen.
Kommunen och regionen har stora möjligheter att minska bilutsläppen, både från invånarnas resor och den egna fordonsparken

Varför?

Biltrafiken är en riktig miljöbov. Utsläppen
av luftföroreningar är skadliga för
människor och skapar försurning och
övergödning. Bilen släpper också ut rejält
med koldioxid, vilken spär på den redan
accelererande klimatkrisen. Bilar är ett
resursmässigt ineffektivt transportslag,
eftersom fordonet tar upp stor yta och förbränner mycket bränsle i jämförelse med
hur många som kan transporteras i det. Om
bilen prioriteras i samhällsplaneringen
riskerar mer hållbara transportslag, som
cykel och kollektivtrafik, att trängas
undan.

Vad?

Kommuner och regioner har stora möjligheter att minska miljöpåverkan från biltrafiken. Det handlar framför allt om att minska
bilåkandet genom att byta ut biltransporterna till mer hållbara färdmedel, men också
om att se till att de bilresor som genomförs
sker med bra drivmedel.

Exempel på vad kommunen och
regionen kan göra

Effektivisering
• Planera för närhet
Med funktionsintegrerad samhällsplanering eftersträvas närhet mellan arbetsplatser, service, bostäder och kollektivtrafik12. Kommunens ytor bör
utnyttjas transporteffektivt utan att det
sker på bekostnad av naturområden
eller leder till försämrad bullermiljö för
de boende. Ett praktiskt exempel på
funktionsintegrerad samhällsplanering
är att satsa på centrumnära handel och
service istället för att bygga ett externt
köpcentrum utanför stadskärnan.
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•

Skippa fler bilvägar
Nya vägar leder nästan uteslutande till
ökat bilkörande. Kommunen bör inte
satsa på nya och dyra vägbyggen, utan
istället på förbättrad framkomlighet för
gång-, cykel- och kollektivtrafik.

•

Sänk hastighetsgränserna
Om hastighetsgränserna för biltrafiken
sänks ökar konkurrenskraften för alla
andra transportslag. Sänkt hastighet
har därför goda konsekvenser för säkerhet, miljöpåverkan och hälsa.
Särskilt intressant är den så kallade
bashastigheten, den generella hastighet som gäller överallt där det inte är
skyltat. Sänkt bashastighet får stora
genomslag.

•

Förändrade parkeringsnormer
Kommuner kan styra över hur många
parkeringsplatser som ska finnas vid
kommunala fastigheter och kan också
ställa krav på andra fastighetsägare
när kommunen godkänner byggplaner.
Genom att förändra parkeringsnormen
i tätbebyggda områden – det vill säga
kravet på hur många parkeringar som
behöver byggas – kan de både minska
antalet parkeringar och ge mer plats åt
bostäder och närnatur. Till exempel
kan kommunen arbeta med flexibla
parkeringstal som ger fastighetsägare
möjlighet att bygga färre parkeringsplatser om de ordnar med andra transportlösningar. Kommunen kan också
fastställa maxtal istället för minimikrav och då ge exploatören frihet att
bygga färre parkeringar.
Parkeringstalen bör vara särskilt låga i
områden där kollektivtrafiken och cykelinfrastrukturen är god.

12. Motsatsen till detta är stadsutglesning, där alla
funktioner separeras från varandra och utspridda
villaområden, externa köpcentrum och avlägset belägna
arbetsplatsområden skapar bilberoende.

•

Fossilfria bilpooler
Kommunen kan initiera bilpooler,
gärna både för anställda och kommuninvånare. Att ha en delad bil minskar
både slentrianåkandet och effektiviserar resurserna.

•

Bilfria zoner
Det finns många varianter på hur bilfria områden kan utformas. Det kan till
exempel handla om gågator, bilfria
skolområden eller miljözoner. Man kan
också skapa tillfälligt bilfria zoner, exempelvis genom sommargågator eller
att vissa områden är bilfria en dag i
veckan

•

•

Samkörning av varuleveranser
Utred förutsättningar för en samordnad varudistribution i tätbebyggda
samhällen. På så sätt kan antalet leveranstillfällen minska. Samordningen
kan innebära att alla transporter går
till en samlastningscentral för att
sedan köras ut till verksamheter via
fastställda rutter. Rutterna trafikeras
med fördel med fossilfria fordon.
Samåkningslösningar
Kommunen bör arbeta aktivt med att
uppmuntra medborgarna till samåkning, exempelvis genom att tillhandahålla en lokal sajt eller digital grupp för
delande och samåkning.
Samåkningslösningar kan vara en särskilt intressant del i transportsystemet
på platser där kollektivtrafiken inte är
så omfattande, som på landsbygd och i
glesbygd.

Fordon & drivmedel
• Fossilfri fordonsflotta
Alla fordon som drivs i kommunal eller
regional regi bör vara fossilfria. Det rör
exempelvis kollektivtrafik, leveranser,
tjänstefordon och maskiner. Om bilar
måste användas ska dessa i första hand
drivas på el eller vätgas, i andra hand på
icke klimatbelastande biodrivmedel.
•

Bygg ut laddinfrastrukturen
Satsa på fler laddmöjligheter för kommuninvånare som kör elbil.
Laddplatserna bör vara fördelaktigt
placerade Det är också viktigt att pendlarparkeringar förses med laddplatser,
så att pendlare kan ladda sin bil under
arbetsdagen. Användaren bör betala de
fulla kostnaderna för elförsörjningen.
Kommunen kan också underlätta och
rådgöra för samfälligheter, bostadsrättsföreningar och liknande som vill
installera laddplatser.

Ekonomi & styrning
• Klimatväxlande resepolicy
Prioritera gång, cykel och kollektivtrafik vid kommunala tjänsteresor. Ta ut
en extra avgift för resor som ändå sker
med bil eller flyg. Avgiften kan sedan
investeras i miljöfrämjande transporter, exempelvis som ekonomiskt stöd
till inköp av elcyklar eller liknande.
•

Trängselskatt
Lokala trängselskatter är en avgift som
betalas för att färdas på en viss väg vid
en viss tidpunkt. Trängselskatter är
särskilt viktiga i storstadsområden
med goda kollektivtrafikförbindelser.
Pengarna som kommer in från avgifterna kan återinvesteras i kommunens
miljöarbete.
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Goda
exempel

•

•

Kraftfulla krav för offentlig upphandling
Kommuner och regioner kan styra inköpen av biobränsle till den lokala och
regionala kollektivtrafiken.Klimateffekten av biobränsle varierar beroende
på vilken typ av drivmedel som används. Kommunen och regionen bör
därför endast köpa in biodrivmedel
som är fritt från soja och palmolja (inklusive restprodukter)13. De måste garantera att de produkter som används
inte bidrar direkt eller indirekt till avskogning.
Sluta subventionera parkeringarna
Den som parkerar ska betala den fulla
kostnaden. Idag är det vanligt att parkeringspriset subventioneras, vilket
tvingar alla skattebetalare betala för
utsläpps- och utrymmeskrävande parkeringsplatser som bara nyttjas av
vissa medborgare.

13. Läs mer om palmolja här https://www.naturskyddsforeningen.se/palmolja.
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•

Medborgarförslag i Falun
I Falun tog tre medlemmar i
Naturskyddsföreningen fram ett medborgarförslag om att minska kommunorganisationens egna utsläpp av
växthusgaser. Förslaget fick gehör och
antogs av kommunfullmäktige 2019.
Medborgarförslaget innehöll krav på
att kommunen ska kartlägga tjänsteresor och arbetspendling samt ta fram en
åtgärdsplan som bland annat omfattar
klimatkompensation för tjänsteresor
och en strategi för inköp av miljöfordon. Förutom medborgarförslaget har
medlemmarna påverkat genom möten
med kommunledningen, gatumanifestationer och aktivitet i sociala medier.
Läs mer om medborgarförslaget och
hur de gick till väga:

•

Stoppad väg i Trosa
Naturskyddsföreningens länsförbund i
Sörmland har sedan valåret 2014 kämpat mot utbyggnaden av en infartsväg
som planeras gå genom ett rekreationsområde med höga naturvärden.
Länsförbundet har överklagat beslutet
flera gånger och nu ligger avgörandet
hos regeringen. De har arbetat med
både personliga möten, folkomröstning
och sociala medier. Kretsens bästa tips
för politisk påverkan är att nätverka,
lära känna kommunföreträdare och
vara flexibel med sina strategier.

•

Protester mot vägbygge i Sveg
Naturskyddsföreningen i Nedre
Härjedalen har länge arbetat mot
Trafikverkets planer på en förbifart utanför centralorten. Den planerade
vägsträckningen går rakt igenom en
nyckelbiotop, fågelmarker, renbetesland och en torvtäkt.
Naturskyddsföreningen menar att den
nya vägen dessutom kan öka det lokala

bilberoendet, eftersom affärer som numera ligger centralt sannolikt kommer
flytta ut till den nya vägen. Kretsen har
lämnat remissvar på planerna och
även gjort en protestlista som en majoritet av Svegs företagare, 92 stycken,
skrivit på. Läs mer i Sveriges Naturs
reportage:
•

Samordnad varudistrubition i
Södertörnskommunerna
I Stockholms län har de åtta kommunerna på Södertörn samordnat varutransporter till de kommunala verksamheterna genom att transporterna
går till en central på ön Södertörn där
de sedan körs ut via fastställda rutter.
Efter att projektet sattes igång minskade utsläppen från varutransporter till
kommunala verksamheter i de åtta
kommunerna med 70 procent mellan
2014 och 2017. Läs mer:

•

Bilfritt resande underlättas i Linköping
Linköpings kommun har lanserat en
app som ska göra det lättare för invånarna att resa hållbart. Funktionen samlar
flera olika transportmöjligheter, som
exempelvis cykelpooler, hyrbilar, delningsbilar och kollektivtrafik. Appen
innehåller också reseplanering, bokning, biljett, betalning och realtidsinformation för de olika transportslagen.

•

Bilpoolare i Haninge
Stockholmskommunen Haninge har
arbetat för att etablera bilpoolsverksamhet. Trots svårigheter har kommunen nu hittat en modell för att hjälpa
exempelvis fastighetsägare. Läs mer:

•

Mobilitetshus i Uppsala
I Uppsalastadsdelen Rosendal planerar
kommunen att bygga ett mobilitetshus.
I anslutning till bostäder kommer invånarna ha tillgång till elcykelpool, bilpool och cykelverkstad.

Kampanjtips:

Medborgarförslag om parkeringsnorm
Medborgarförslag är en beprövad metod för att påverka den lokala och regionala politiken. Frågorna lyfts vanligtvis i kommunfullmäktige och på vissa
platser även i regionfullmäktige. Det är viktigt att medborgarförslaget är
skarpt och koncist formulerat, där budskapet tydligt går fram. Här nedan får
du en mall på hur ett medborgarförslag om förändrade parkeringsnormer
skulle kunna se ut. Använd gärna exemplet när du själv skickar in ett medborgarförslag. I Ställ om din kommun!14 hittar du mer information om hur du skriver ett medborgarförslag

14. https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/
default/files/dokument-media/stall_om_din_kommun_
guide.pdf
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Ändra parkeringsnormen

[Kommunen] använder sig av en parkeringsnorm, som ställer krav på antal parkeringsplatser i byggprojekt. Dessvärre leder
den höga parkeringsnormen till många negativa effekter för kommunen och dess invånare.
Därför föreslår jag att [kommunen] istället
för ett minimital för minsta antal parkeringsplatser bör sätta ett maxtal som istället anger maximalt antal parkeringsplatser
som får byggas i enskilda byggprojekt.
Tillgång till parkering och priset på densamma påverkar bilanvändningen och
därmed kommunens miljöpåverkan. En
stor utbyggnad av parkeringsplatser leder
till ökade utsläpp av luftföroreningar och
växthusgaser. Enligt Sveriges transportpolitiska klimatmål ska utsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent till
2030. Sveriges övergripande klimatmål är
nettonollutsläpp 2045. För att klara klimatmålen behöver kommunens styrande
medel, som idag uppmuntrar bilkörande,
bytas ut till en mer samtida modell, där
cykel- och kollektivtrafik prioriteras först.
Ett maxtal för parkeringar skulle även förstärka stadens attraktivitet, eftersom bilparkeringar skapar stora hårdgjorda ytor
som påverkar både markanvändning och
stadsmiljö negativt.
Parkering är dessutom en betydande kostnadspost för både kommun, byggaktörer
och privatpersoner, i såväl nyproduktion
som förvaltning av bostäder.
Parkeringskraven ökar byggkostnaderna,
och den extra kostnaden betalas sedan av
de boende – oavsett om dessa använder
parkeringarna eller inte. Den som av ekonomiska skäl eller andra anledningar inte
använder bil ska inte behöva betala för
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grannarnas parkering. Med ett maxtal för
parkeringar skulle det både bli lättare och
billigare att bygga nya bostäder, samtidigt
som sannolikheten ökar att den som parkerar betalar parkeringens fulla kostnader.
Ett maxtal för parkeringsnormen skulle
alltså få goda konsekvenser för hela kommunens ekonomi, bostadsbyggande och
klimatarbete.
Vänliga hälsningar,
[Ditt namn]

Fördjupa argumentationen:
•
•

•

Hur ser kommunens regler för P-tal och
parkeringsnorm ut?
Går det att ta reda på hur stora kostnader kommunen har för parkeringar? Det
gäller både anläggning och förvaltande.
Har kommunen några egna klimatmål
eller skrivelser om hållbara transporter
att hänvisa till?

Andra exempel på vad kretsen kan
göra för att påverka
•

Anordna panelsamtal
Bjud in lokala och regionala politiker
till ett samtal om biltrafikens miljöpåverkan i just ditt område. Se till att
marknadsföra samtalet väl, ställa kritiska frågor och bjuda in lokalmedia.

•

Informera om parkeringens verkliga
pris
Kontakta kommunens planerare för att
ta reda på hur mycket varje enskild
parkeringsplats kostar kommunen,
både för byggnation och underhåll.
Skriv ut lappar eller folders med information om vad de gratis parkeringarna
egentligen kostar. Sätt sedan ut materialet på plats där informationen är synlig för fotgängare och cyklister.

Bra samarbetspartners för kretsen
•

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter. På många håll finns det fastighetsaktörer som vill ha stöd för att exempelvis stänga av vägar, starta bilpool
eller installera laddplatser för elbilar.

•

Skolor och dagis har ofta problem med
biltrafik i närheten av sina verksamheter. Barnens hälsa och minskade bilutsläpp går hand i hand!

•

Fördjupning
•

Naturskyddsföreningen,
Hyresgästföreningen och
Fastighetsägarna har skrivit en rapport
om parkeringarnas effekt på klimat,
bostadsbyggande och ekonomiska
kostnader. Läs mer:

•

Energimyndighetens idéhandbok för
kommunalt transportarbete bjuder på
många goda exempel på vad kommunen kan göra: Läs mer

Cykelfrämjandet finns representerade i
flera av landets kommuner. De arbetar
för att lyfta fram cykelns roll i samhällsplaneringen, vilket bland annat innebär
att prioritera cykel framför biltrafik.
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Mindre flygande!
Flyget är en av de största klimatbovarna
och utsläppen behöver minska rejält. I det
här kapitlet får du förslag på hur kommunen kan bidra till att minska flygets utsläpp.
Varför?
Svenskarnas flygresor släpper ut ungefär
lika mycket som hela personbilstrafiken.
Sett till det globala genomsnittet flyger vi
fem gånger så mycket som resten av världen. De senaste decennierna har flygandet
ökat, särskilt utrikes. Den utvecklingen
måste vändas. Flygande leder både till
stora utsläpp av växthusgaser och en så
kallad höghöjdseffekt, där utsläppen spär
på klimatbelastningen ännu mer.
Storskalig användning av elflyg och biobränslen ligger långt fram i tiden, med
många tekniska och resursmässiga brister.
Många resor skulle kunna undvikas helt
eller ske med mindre klimatbelastande
färdmedel.

Vad?

Minskat flygande är inte bara en nationell
angelägenhet, det är även ett ansvar för
kommuner och regioner. Sveriges kommuner och regioner kan påverka medborgarna
och föregå med gott exempel genom att dra
ner på flygandet inom den egna organisationen. Det gäller både inrikes- och utrikesflyg.

Exempel på vad kommunen kan göra
•
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Sluta subventionera den lokala flygplatsen
Många mindre flygplatser ägs eller får
ekonomiskt stöd av kommuner och regioner. Stora summor skattepengar går
varje år till de olönsamma flygplatserna, trots att många av dem finns i regioner där det endast är några timmars
färd mellan flera olika flygplatser.
Kommunen och regionen bör omedelbart sluta betala ut ekonomiskt stöd till
flygplatsen, och i förlängningen överväga att använda markområdet till annat.

•

Resfria möten
Se till att alla anställda inom organisationen följer principen om att undvika
tjänsteresor, särskilt de som kräver flyg.
Istället kan olika digitala verktyg för att
mötas användas. Virtuella möten kan
inte ersätta alla vanliga resor och
möten, men det är ett hållbart alternativ
till många kostsamma, tidskrävande
och miljöbelastande tjänsteresor.

•

Skaffa en tuff resepolicy
Alla kommuner bör ha en strikt resepolicy där olika färdsätt rangordnas för
arbetsresor. Policyn ska prioritera resfria möten alternativt fossilfria färdmedel. Bil och flyg bör komma längst ner
på rangordningen. Det gäller också att
se till att resepolicyn efterlevs ordentligt, exempelvis genom att klimatväxla.

•

Klimatväxla jobbresorna
En del i resepolicyn kan vara att ta ut
en extra avgift vid köp av tjänsteresor
som ändå sker med flyg eller bil. För att
växlingen ska vara effektiv bör påslaget vara minst femtio procent av biljettpriset. Pengarna samlas sedan i en
fond, där medlen går till olika klimatförbättrande projekt inom kommunen.
Det kan till exempel handla om att finansiera en bilpool, tjänstecyklar eller
tågresor. Det ska få kosta mer att resa
hållbart. Klimatväxling kan med fördel
användas istället för konventionell klimatkompensation15. Läs mer om klimatväxling hos Klimatkommunerna:

15. Läs mer om svårigheterna med klimatkompensation:
https://www.naturskyddsforeningen.se/klimatkompensation

Goda
exempel
Marknadsför hemester och hållbar
turism
Det finns stora ekonomiska och miljömässiga vinster med en mer hållbar,
flygfri turism. Idag tar många flyget för
att åka på semester utomlands, vilket
leder till stora utsläpp. Kommunen kan
istället uppmuntra medborgarna att
semestra på hemmaplan, antingen på
hemorten eller på andra platser i
Sverige. Kommunens egna försök att
locka till sig turister bör i första hand
riktas till människor i närområdet, och
om det rör sig om långväga resenärer
bör tåg lyftas fram som det bästa transportmedlet. Läs mer:

•

Naturskyddsföreningen i Norrköping
kampanjar mot subventionerad flygplats
Lokalkretsen i Norrköping har under
lång tid kämpat för att kommunen ska
sluta subventionera Norrköping
Airport. Kommunen lägger idag 25 miljoner skattekronor om året för att hålla
den olönsamma flygplatsen vid liv.
Naturskyddsföreningen har i flera debattartiklar lyft fram att bidragen bör
upphöra och flygplatsen läggas ner. De
har också startat en namninsamling
mot flygplatsen och genomfört enkäter
med kommunpolitikerna. Kommunen
har i nuläget inte bestämt sig om flygplatsens framtid, men de har öppnat
upp för att privata aktörer ska ta över
kostnaderna.

•

Helsingborg växlar upp
2017 införde Helsingborgs stad ett klimatväxlingssystem. Femtio procent av
kostnaden för alla flygresor betalas in
till klimatkontot. Även alla tjänsteresor
med egen bil beläggs med avgift.
Samtliga pålägg läggs i en pott som
bland annat används för att betala de
anställdas resor med kollektivtrafik
samt till bidrag för inköp av elcyklar.
Klimatväxlingssystemet har fått ett
gott resultat. Ett år efter införandet
hade stadens flygresor minskat med
närmare 40 procent.

•

Smarta möten på myndigheter
Över 60 myndigheter deltar i den gemensamma satsningen ”Resfria möten”. Det
började som ett regeringsuppdrag, men
trots att uppdraget officiellt är avslutat
har projektet permanenteras och blivit
en naturlig del av myndigheternas verksamheter. Genom att öka andelen videomöten har tjänsteresornas klimatpåverkan minskat rejält: myndigheterna
släpper numera ut ungefär 25 procent
mindre koldioxid per anställd.
Läs mer:
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Kampanjtips:

Debattartikel om flygplatssubventioner
Insändare och debattartiklar är bra sätt att väcka en debatt eller förstärka en
redan pågående debatt. Det är viktigt att texten är välskriven och har ett tydligt
förslag.
Här nedan får du ett exempel på hur en debattartikel mot subventioner till den lokala flygplatsen skulle kunna se ut. Använd gärna exemplet när du själv skickar
in en debattartikel eller insändare till lokalmedia. Det är bra om ni anpassar debattartikeln efter de lokala förutsättningarna. I guiden Ställ om din kommun! 16
hittar du mer information och tips om hur du skriver en egen debattartikel.

Sluta subventionera flygplatsen

Klimatkrisen fortsätter växa. Samtidigt lägger [kommunen/regionen] XX miljoner
skattekronor om året på att subventionera flygresor. I flera år har flygplatsen behövt kommunens stöd för att gå runt. Men att fortsätta pumpa in skattebetalarnas
pengar till flygplatsen är varken försvarbart ur ett miljömässigt eller ekonomiskt
perspektiv.
Sveriges klimatmål slår fast att vi ska ha nettonollutsläpp till 2045. Dessa ambitioner är helt nödvändiga för att vi ska kunna nå Parisavtalets mål om att begränsa
den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Samtidigt väljer [kommunen/regionen]
att årligen lägga stora summor på en av våra största utsläppskällor. Flyget är det
enskilt mest utsläppsintensiva transportslaget, framför allt för att planen förbränner stora mängder fossila bränslen. Flygbranschens vaga löften om elflyg och biobränslen ligger långt fram i tiden, med många tekniska utmaningar. Vi har inte
möjlighet att vänta, vi behöver minska utsläppen nu direkt. Samtidigt fortsätter vi
svenskar flyga fem gånger så mycket som det globala genomsnittet. Så kan det
inte fortsätta om vi vill ha en säker och trygg framtid. [Kommunen/regionen] bör
låta flyget betala sina miljökostnader och använda våra gemensamma resurser
till välfärd istället för att subventionera flygbranschen. Inte minst med tanke på
vilken förlustaffär flygplatsen är för [kommunen/regionen]. I praktiken tvingas
alla skattebetalare betala för en flygplats som bara används av vissa. [Kommunen/
regionen] ger av våra gemensamma resurser som hade gjort stor nytta i skolan och
äldreomsorgen. Visst behöver vi smidiga transporter, men det finns bättre och mer
hållbara alternativ än att ge konstgjord andning till en stor utsläppskälla. Det är
dags att [kommunen/regionen] slutar lägga skattebetalarnas pengar på den olönsamma och klimatskadliga flygplatsen.
Naturskyddsföreningen i [kommunen/regionen]

16. https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/
files/dokument-media/stall_om_din_kommun_guide.pdf
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Fördjupa argumentationen:
•

•

•
•
•

Har kommunen eller regionen några
lokala hållbarhetsmål eller skrivelser
om hållbara transporter som går att
hänvisa till?
Ta reda på hur många år subventionerna har pågått. Räkna gärna ihop den
totala summan.
Hur ser tillgången ut på andra transportslag?
Vilka andra flygplatser finns på nära
håll?
Belys gärna med lokala exempel vad
pengarna istället skulle kunna gå till.

versiellt bland politiker att ge sig på flyget. Genom att starta en namninsamling kan kretsen visa att det ändå finns
ett folkligt stöd för att minska flyget
och istället satsa på andra transportslag. Tips för hur du startar en namninsamling finns även det i Ställ om din
kommun!: Läs mer:

Bra samarbetspartners för kretsen
•

Fridays for future
Greta Thunbergs klimatrörelse startade i samma veva som flygets klimatpåverkan började få större uppmärksamhet. Om det finns en lokal Fridays for
futureorganisation kan de säkert bli
goda bundsförvanter i flygfrågan.

•

Flyglarm Arlanda
Sammanslutning som arbetar mot utbyggnaden av Arlanda och för minskat
flygande. De besitter mycket nyttig
kunskap om hur man kampanjar mot
flygplatser.

Andra exempel på vad kretsen kan
göra för att påverka
•

•

•

Granska kommunens interna
dokument
Både kommuner och regioner är enligt
lag skyldiga att dela med sig av sina
styrdokument. Det ger goda möjligheter till insyn och granskning av organisationens klimatarbete. Du kan till exempel ta reda på om din kommun har
en resepolicy. Hur ser den ut? Kan den
skärpas? Ett annat förslag är att granska kommunens budget för att se hur
mycket pengar som läggs på flygresor
och/eller finansiering av den lokala
flygplatsen. Räkna ut hur stor del av
priset på flygbiljetterna som kommer
från skattepengar.
Medborgarförslag
I ett medborgarförslag kan du och din
krets formulera olika flygminskade åtgärder som ni tycker att kommunen
borde införa. Komplettera gärna medborgarförslaget med att tipsa media.
Guide för hur du skriver ett medborgarförslag hittar du i Ställ om din kommun!: Läs mer

Fördjupning
•

På Naturskyddsföreningen hittar du en
smidig FAQ om varför vi behöver flyga
mindre: Läs mer:

•

Konsultföretaget Trivector har undersökt svenska kommuners arbete med
att minska flygandet. De fann att bara
hälften av landets kommuner har en
resepolicy som premierar tåg framför
flyg och samtidigt har någon form av
klimatkompensation för de flygresor
som ändå genomförs: Läs mer:

•

Naturvårdsverket är den statliga myndighet som följer upp våra klimatutsläpp. På deras hemsida finns bra information och grafik om flygets
klimatpåverkan: Läs mer:

Namninsamling
Det kan ibland uppfattas som kontro-
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Olika förutsättningar på olika
platser – hur kan vi tänka?

Alla kommuner och regioner i Sverige har
olika förutsättningar för hur transporterna
bäst kan bedrivas. Behovet och utformningen av den lokala trafiken beror till stor del på
vilka förutsättningar i form av service, handel och befolkning som finns. Det som
fungerar i en storstad behöver inte alltid
fungera lika väl i en glesbygdskommun. I
en större stad skulle många kunna byta
bilen mot cykel och kollektivtrafik, medan
bilen kan upplevas som mycket mer nöd-

vändig i mindre städer och på landsbygden. Vi måste alla arbeta för nya fossilfria
transportsystem, men vägen dit kan se
olika ut på olika platser.
När vi försöker påverka kommuner och regioner är det alltså viktigt att anpassa budskapet till vilka förutsättningar som finns på
just din ort. Om du upplever att det är svårt
att kampanja om minskad bilism kan du fokusera på saker som elbilssatsningar, resfria
möten och ökad lokal samhällsservice.

Klimatkrisen växer samtidigt som staten och kommuner fortsätter subventionera flyget.
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Bra att tänka på i påverkansarbetet
Det kan vara knepigt att arbeta med politisk påverkan. Här får du några generella
tips på hur du når fram, oavsett vilken miljöfråga det gäller.

Tips för påverkan:
•

Bygg relationer. Långsiktiga relationer
med både politiker och tjänstepersoner
är en grundsten i politiskt påverkansarbete. Genom att bygga upp relationer
visar din grupp att ni är en seriös röst i
debatten och en källa till fakta som
kommunen kan vända sig till. Kretsen
får dessutom större större insyn i den
offentliga planeringen och en ökad förståelse för de olika motargument ni
kan tänkas stöta på.

•

Anpassa argumentationen. Anpassa
era argument efter vem ni pratar med.
Försök att visa hur era förslag hjälper
beslutsfattaren att nå sina mål.

•

Ge positiv feedback. För att skapa goda
relationer med beslutsfattarna är det
viktigt att inte bara fokusera på det
som behöver förändras, utan också berätta vad de gör bra. På så sätt ökar
chanserna att era förslag tas emot väl.

•

Påverka på flera olika fronter. Det är
viktigt att vara flexibel i påverkansarbetet. Kombinera digital kommunikation med fysiska kampanjer, medieutspel och samverkansmöten. Använd
gärna den här guiden eller Ställ om din
kommun! 17 för att få tydliga instruktioner om hur du skriver ett medborgarförslag, kontaktar en tjänsteperson
och andra åtgärder.

•

Bilda en arbetsgrupp. När ni hittat ett
fokusområde eller en konkret idé –
bilda en arbetsgrupp som kan satsa helhjärtat på att få igenom just ert förslag.

•

Ha tålamod. Tyvärr kan det ofta ta lång
tid innan nya politiska förslag blir verklighet. Misströsta inte för att beslut dröjer, vässa era argument och fortsätt visa
beslutsfattarna att ni bryr er.

Åtta steg för att komma igång med
påverkansarbetet:
1.

Identifiera frågan. Inom vilket område
vill ni åstadkomma förändring? Har ni
redan en konkret idé om vad kommunen borde göra?

2. Kontrollera ansvarsområdet. Börja med
att kolla upp att frågan ligger inom
kommunens ansvarsområde.
3. Ta reda på vad kommunens gjort, gör
och planerar. Vad har kommunen gjort
tidigare inom samma område? Finns
uppsatta mål och planerade åtgärder?
4. Undersök beslutsprocessen. Om frågan
är aktuell, ta reda på vad som har diskuterats eller föreslagits, när frågan
ska tas upp igen och när beslut ska fattas. Identifiera rätt tidpunkt för att påverka. Agera i god tid, ju längre innan
ett beslut ska fattas desto bättre.
Bevaka kommunens ärenden, gärna
innan de kommer upp i nämnderna,
genom att:
• Söka på kommunens webbsida.
• Kontakta kommunen.
• Prenumerera på ärenden som gäller
en viss fråga, om den möjligheten finns
i din kommun.
5.

Identifiera ansvariga. Vilken instans
ansvarar för frågan? Ligger frågan/
ärendet hos exempelvis stadsbyggnadsnämnden eller miljö- och hälsoskyddsnämnden? Vilken förvaltning
ansvarar för ärendet?

17. https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/
files/dokument-media/stall_om_din_kommun_guide.pdf
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6. Hitta nyckelpersoner. Finns det personer inom kommunen som är särskilt
viktiga att uppvakta för att få genomslag för ditt/ert förslag? Det kan vara en
direkt ansvarig person eller någon som
visat engagemang för frågan. Läs exempelvis motioner, uttalanden och artiklar för att ta reda på hur olika personer ställer sig till ditt/ert förslag och
vad andra eventuellt föreslagit.
7.

Skapa lokala samarbeten. Finns det
fler som kan vara intresserade av att
driva samma fråga? Försök hitta personer eller organisationer som har kunskap i frågan och kan förbättra möjligheterna att få gehör för ditt/ert förslag.
Använd gärna de förslag som presenterats här i guiden.

8.

Förbered ett underlag och vässa argumenten. Formulera ett tydligt budskap
som beskriver problemet, vad lösningen
är och hur ditt/ert förslag bidrar till lösningen. Visa på fakta och konkreta lösningar, och använd gärna goda exempel.

För ännu fler tips om politisk påverkan på
lokalnivå rekommenderar vi
Naturskyddsföreningens guide Ställ om
din kommun!
Lycka till i påverkansarbetet!

18. https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/
default/files/dokument-media/stall_om_din_kommun_
guide.pdf
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Viktiga lagar för arbetet med transporter
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar bestämmelser för mark- och vattenanvändning och bebyggelse. I den kommunala samhällsplaneringen är översikts- och
detaljplaner viktiga redskap.
Miljöbalken reglerar bestämmelser kring bland annat miljökonsekvensbeskrivningar och miljöfarlig verksamhet. Kommunen arbetar också med prövning och
tillsyn av verksamheter så att de inte överträder miljöbalkens ramar.

Viktiga nationella och internationella mål för transporterna
Sveriges transportpolitiska mål säger att till år 2030 ska utsläppen från Sveriges
transporter minskat med 70 procent jämfört med 2010 års nivåer.
Sveriges klimatpolitiska ramverk säger att Sverige ska ha nettonollutsläpp år
2045. Det gäller även alla landets kommuner och regioner. Trots det saknar många
kommuner och regioner egna mål och planer för när de ska vara fossilfria.
Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen och visar riktningen för Sveriges
miljöarbete. Målen består av ett generationsmål och sexton miljökvalitetsmål.
Generationsmålet visar den övergripande inriktningen för Sveriges miljöpolitik
medan övriga 16 mål beskriver vad som behöver göras inom klimat, biologisk
mångfald, avfall och miljögifter. Mer information om Sveriges miljömålssystem:
www.sverigesmiljomal.se.
Globala målen och Agenda 2030 består av FN:s 17 globala hållbarhetsmål, som syftar till att uppnå miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara samhällen till 2030.
Mer information om Agenda 2030 och hållbarhetsmålen: www.globalamalen.se.

35

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909
står upp för naturen.
Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar
beslutsfattare – lokalt, nationell och globalt.
Klimat, skog jordbruk, miljögifter, vatten, hav och
hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges
Natur vår medlemstidning,
Välkommen att bli medlem, engagera dig eller skänk
en gåva. Tillsammans har vi kraft att förändra.
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