
 
  
Pressmeddelande den 13 maj 2020 
  
Västervik näst bästa miljökommun bland mindre städer och 
landsbygdskommuner 
  
Västervik är Sveriges näst bästa miljökommun, när mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner jämförs med varandra. På första och tredje plats i denna kategori 
kommer Kalmar respektive Katrineholm. I den sammanlagda rankningen av Sveriges 290 
kommuner kommer Västervik på plats 16. 
  
– Det är fantastiskt roligt och det visar att kommunens långsiktiga strategiska arbete lönar sig. Jag vill 
särskilt framhålla vikten av engagerade medarbetare som en nyckel till att driva hållbarhetsarbetet 
framåt. Arbetet med vattenmiljöfrågor och klimatanpassning har varit särskilt framgångsrikt, säger Dan 
Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Västerviks kommun. 
  
Sveriges bästa miljökommun redovisas dels på totalnivå, dels baserat på Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR:s) tre kommungrupper: ”Storstäder och storstadsnära kommuner”, ”Större städer och 
kommuner nära större stad” respektive ”Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner”. 
  
– Västerviks kommuns miljöarbete imponerar. Många kommuner analyserar noggrant tidigare resultat, 
både sina egna och andras. Det finns en efterfrågan på ett utökat jämförelsematerial. Därför lyfter vi 
också fram och premierar mindre städer och landsbygdskommuner för att göra rankningen jämförbar 
och rättvis, säger Mikael Salo, chefredaktör på Aktuell Hållbarhet. 
  
Sveriges bästa miljökommun bland mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner, Kalmar, fick 
34,18 poäng i rankningen av 52 möjliga poäng. I rankningen av Sveriges samtliga 290 kommuner kom 
Kalmar på plats 15. Västervik kom på andra plats bland de mindre miljökommunerna med 33,98 
poäng och sammanlagt på plats 16. På tredje plats bland de mindre miljökommunerna kom 
Katrineholm, med 33,72 poäng och en sammanlagd plats 17. 
  
Aktuell Hållbarhets kommunrankning mäter aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet. 
Den baseras på en egen enkät som genomfördes i början av året samt på data från ett flertal 
offentliga källor. En nyhet i år är att rankingen även baseras på klimatdata där kommunernas 
utsläppsnivåer samt förändringstakt av växthusgaser och koldioxid mäts. Dessa tre delar 
sammanvägs i en totalpoäng. 251 av Sveriges 290 kommuner besvarade enkäten vilket innebär en 
svarsfrekvens på 87 procent, en ökning från 83 procent förra året. 
  
Årets granskning visar att mycket spännande pågår i kommunerna, kopplat till miljöområdet. Allt fler 
arbetar aktivt med att minska utsläppen från transporter. Livsmedel är ett prioriterat område, det finns 
stor uppfinningsrikedom när det gäller att minska klimatpåverkan från kommunernas matserveringar. 
Cirka en tredjedel av landets kommuner har aktiviteter som stimulerar utvecklingen mot en cirkulär 
ekonomi. En majoritet av landets kommuner har en egen produktion av vind, vatten eller solel. 
  
– Att lösa klimatkrisen är högprioriterat och kommunerna spelar här en nyckelroll. Det är positivt att vi 
ser en ökning i antalet kommuner som investerar i egen förnybar energiproduktion. Numera har 
en tydlig majoritet av landets kommuner egen produktion av förnybar el. Solenergi är vanligast, följt av 
vindkraft. Vi ser också att andelen kommuner som arbetar med egen koldioxidbudget ökar, men från 
låg nivå, säger Mikael Salo. 
  
Allt är dock inte lika positivt i Aktuell Hållbarhets granskning. Implementeringen av Agenda 2030 tycks 
ha bromsat in. Majoriteten av kommunerna har inget samarbete med det lokala näringslivet kring 
Agenda 2030. Förvånansvärt få kommuner ställer krav på demonterbarhet eller på livscykelanalys vid 
större ombyggnader eller renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder. Arbetet med att ta fram 
och besluta om kemikalieplaner ser också ut att ha avstannat något. Svaren visar dessutom att det 



fortsatt finns en utbredd brist på kunskap när det gäller hur ekosystemtjänster hanteras och vägs in i 
beslutsprocesser. 
  
– Det är landets kommuner som är motorerna i Sveriges klimat- och miljöarbete. Med självstyre och 
ansvar för samhällsplanering, lokal infrastruktur, upphandlingar och mycket mer har de både rådighet 
och ansvar att se till att klimatmål och hållbarhetsmål nås. Därför är det viktigt att regelbundet mäta 
och granska deras aktivitet och ambition, säger Mikael Salo. 
  
Sveriges miljöbästa kommun Helsingborg fick 40,80 poäng i rankningen, av sammanlagt 52 möjliga 
poäng. Tvåan, Lund, fick 38,63 poäng. På tredje plats kom Gävle, som fick 37,59 poäng. 
  
Aktuell Hållbarhets enkät består av 21 frågor och genomfördes 20 januari till 24 februari. Kommunerna 
har bland annat svarat på frågor om sitt klimatarbete, hur de arbetar för att minska utsläppen från 
transporter och om de har ett systematiskt arbete för att minska förbrukningen av plast i kommunal 
verksamhet. 
  
Nytt för i år är att vi ställt frågor om kommunen inkluderar klimatpåverkan som underlag i sin 
budgetprocess, om kommunen har ett systematiskt arbete för att ställa hållbarhetskrav på sina 
finansiella placeringar, om kommunen köper 100 procent förnybar miljömärkt el till sin verksamhet och 
om kommunen samarbetar med lokala lantbrukare för att stödja dem i deras arbete med att minska 
användning av bekämpningsmedel. 
  
Utöver Aktuell Hållbarhets egen enkätbaseras rankningen på uppgifter från 11 offentliga källor, såsom 
Boverket och länsstyrelsernas miljömålsenkät, SCB:s statistik över total del skyddad natur, Håll 
Sverige Rents kommunindex, Svenskt Vattens hållbarhetsindex, SKR:s rankning av företagsklimat, 
miljö och hälsoskydd samt information om kommunernas åtgärdsarbete från Vattenmyndigheterna. 
Denna del kan ge maximalt 21 poäng. 
  
Den nya delen med specifika klimatdata har tagits fram med hjälp av Klimatsekretariatets modell som 
mäter kommunernas utsläppsnivåer samt förändringstakt av växthusgaser och koldioxid. Denna del 
kan ge maximalt 10 poäng. 
  
– Kommunrankningen har aldrig varit så gedigen som 2020. Fler statistiska källor, samt en helt ny del 
med fokus på klimatdata ger en bredd och robusthet till resultatet, säger Catrin Offerman, 
projektledare för Sveriges Miljöbästa kommun på Aktuell Hållbarhet. 
  
Sveriges bästa miljökommun redovisas dels på totalnivå dels baserat på SKR:s kommungrupper. 
  
Tio i topp - Sveriges Miljöbästa kommun 2020 
Antal poäng av 52 möjliga anges inom parentes. 
  
1. Helsingborgs stad (40,80) 
2. Gävle kommun (38,63) 
3. Stockholms stad (37,59) 
4. Lomma kommun (37,41) 
5. Lunds kommun (37,39) 
6. Forshaga kommun (37,03) 
7. Malmö stad (36,68) 
8. Göteborgs stad (36,45) 
9. Uppsala kommun (35,99) 
10. Karlstads kommun (35,68) 
  
Tio i botten - Sveriges Miljöbästa kommun 2020 
Antal poäng av 52 möjliga anges inom parentes. (De flesta av dessa kommuner har inte besvarat 
enkäten och därmed gått miste om upp till 21 poäng.) 
  
281. Malå kommun (8,66) 
282. Essunga kommun (8,58) 
283. Bollebygds kommun (8,36) 
284. Hällefors kommun (7,99) 



285. Rättviks kommun (7,53) 
286. Åsele kommun (7,25) 
287. Ydre kommun (7,18) 
288. Bjurholms kommun (6,90) 
289. Nordmalings kommun (6,80) 
290. Sorsele kommun (6,45) 
  
Sveriges Miljöbästa kommun 2009 – 2020 
2020: Helsingborg 
2019: Helsingborg 
2018: Helsingborg 
2017: Helsingborg 
2016: Västerås 
2015: Örebro 
2014: Malmö 
2013: Upplands Väsby och Malmö 
2012: Eskilstuna 
2011: Lund 
2010: Malmö 
2009: Helsingborg 
  
Hela kommunrankningen och enskilda kommuners svar och poäng, inklusive 
kommungruppsindelningar, länslistor, publiceras på: http://kommunrankning.se/ 
  
För mer information, kontakta: 
Catrin Offerman, projektledare Sveriges Miljöbästa kommun 
Tel. 070-191 94 00 
catrin.offerman@bbm.bonnier.se 
  
Dan Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Västerviks kommun 
Tel. 0490-25 40 86 
dan.nilsson@vastervik.se 
  
Mikael Salo, chefredaktör Aktuell Hållbarhet 
Tel. 073-399 33 98 
mikael.salo@bbm.bonnier.se 
  
Aktuell Hållbarhet är Sveriges största miljötidning och bevakar allt inom miljö och hållbar 
affärsutveckling. Se: www.aktuellhallbarhet.se. 
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