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Interpellation från Nackalistan till kommunstyrelsens ordförande 

Vad hände med Nackas arbete för att minska de konsumtionsbaserade 
utsläppen? 

”Om vi är många i Nacka som skaffar klimatsmarta vanor kommer det att ge effekt”. 

Så marknadsfördes en klimatapplikation, en ”klimatapp”, på Nacka kommuns hemsida 
och på Facebook under hösten 2019. Tanken med appen var att inspirera nackaborna 
att göra små livsstilsförändringar som minskar medborgarnas personliga utsläpp av 
koldioxid. Målet med projektet var att nå ut till 5% av invånarna i kommunen, och få 
användarna att sänka sitt klimatavtryck med ca 8% genom att använda appen, och 
därmed spara 1560 ton koldioxid under ett år. Applikationen, som fortfarande finns 
kvar, är inte specifikt framtagen för Nacka, men anpassningar har gjorts tekniskt och 
inte minst av innehållet för att passa Nacka och vad som kan göras här i kommunen för 
en mer hållbar och klimatsmart livsstil.  

Denna ”klimatapp” var också en av de åtgärder som Nacka kommun lyfte fram i Aktuell 
Hållbarhets miljöenkät 2019, i samband med två frågor om kommunens arbete för att 
minska de konsumtionsbaserade utsläppen (två frågor som Nacka förövrigt svarade ”ja” 
på). I en kommentar till kommunens enkätsvar kunde man läsa att Nacka deltog i ett 
försök med att förändra konsumtionsbeteende och minska de konsumtionsbaserade 
utsläppen för invånare och företag, genom bland annat satsningen på klimatappen. Vid 
en närmare granskning visade det sig att endast 0,2%, eller 219 personer, hade laddat 
ned appen hösten 2019 och att påverkan på utsläppen därmed var försumbar. 

Enligt uppgift från företaget som utvecklat appen, har Nacka valt att inte längre aktivt 
jobba med projektet. Varför är oklart. Appen finns tillgänglig för de som vill använda den 
men ingen marknadsföring eller vidareutveckling sker av det specifika Nackainnehållet. 
Kostnader för anpassningar och innehåll, finns ingen uppgift om, men har bekostats 
direkt av Klimatklivet, via Naturvårdsverket. Det vill säga via våra gemensamma 
skattemedel. 

Nackalistan undrar nu: 

- Vad hände med Nackas engagemang i klimatappen? Varför marknadsförs den inte
längre mot Nacka kommuns medborgare?

- Har kommunen påbörjat något annat projekt för att minska de konsumtionsbaserade
utsläppen som invånarna i Nacka ger upphov till?
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