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Förord 
I Habo och Mullsjö kommuner vill vi arbeta aktivt med miljöfrågor och inte lämna över miljö-

problem till efterföljande generationer. För att nå dit måste kommunerna vara aktiva i miljöar-

betet och hållbarhetsperspektivet genomsyra hela den kommunala verksamheten. Vi gör re-

dan idag och har gjort mycket som vi är stolta över, men vi har fortfarande mycket vi kan bli 

bättre på. Vi tar med oss dessa erfarenheter i det fortsatta arbetet och arbetar systematiskt 

med ständiga förbättringar för att kunna vara förebilder för andra kommuner, företag, organi-

sationer och privatpersoner  

 

Kommunernas verksamheter och bolag har olika uppdrag och förutsättningar, samtidigt som 

ansvaret för miljön, klimatet och människors hälsa är något vi alla har gemensamt. Miljöpro-

grammet kan inte lösa alla miljöproblem, men lyfter fram några av de största miljöfrågorna vi 

kommer arbeta med de närmsta åren. En grundsten i allt miljöarbete ska vara att skapa förut-

sättningar för ett hållbart samhälle. Det ska vara enkelt att välja hållbart för alla som bor och 

verkar i kommunen! 

 

 

Gunnar Pettersson Linda Danielsson 
Kommunstyrelsens ordf. Kommunstyrelsens ordf. 
Habo kommun Mullsjö kommun 
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DEL 1: MILJÖPROGRAM 
Del 1 innehåller bakgrund till Miljöprogrammet och beskrivningar av övergripande mål och delmål 
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Inledning 
Alla medborgare möter miljöfrågor på något sätt i sin 
vardag och många försöker också gå från ord till hand-
ling och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. 
Kommuner, privatpersoner, företag och organisation-
er har alla möjlighet att delta i arbetet på många olika 
sätt. Sveriges kommuner ett stort ansvar att tillhan-
dahålla service för invånarna för att underlätta miljö-
vänliga val och hållbart levande. Det är också viktigt 
att kommunernas egna verksamheter och de kommu-
nala bolagen gör miljömedvetna val. Många kommu-
nala beslut ligger till grund för kommande generat-
ioners möjligheter att bidra till ekologisk hållbarhet. 
 
Habo och Mullsjö kommuner har i flera år samverkat i 
det strategiska miljöarbetet. Ett gemensamt miljöpro-
gram och energi- och klimatstrategier arbetades fram 
i ett gemensamt projekt och antogs 2009. Mot pro-
grammets slut beslutades om en revidering, vilken 
sköts upp till 2013 i väntan på att nya nationella mil-
jömål skulle antas och att en samordnande miljö- och 
energistrateg tillträtt på heltid. 
 

Bakgrund 
Antagandet av Agenda 21 i Rio de Janeiro år 1992 
fungerade som ett startskott i grunden som dagens 
miljöarbete bygger på. Agenda 21-programmet rik-
tade sig till alla grupper och individer runtom i världen 
och fungerade som en uppmaning att arbeta för att 
undanröja hoten mot hälsan och miljön, utrota fattig-
dom och bygga en hållbar samhällsutveckling. 
 
Under 90-talet antogs lokala Agenda 21-program i 
Mullsjö och Habo kommuner men miljöarbetet av-
stannade så småningom. 2001 överfördes ansvaret för 
miljöarbetet till den gemensamma miljönämnden och 
för att utveckla det strategiska miljöarbetet påbörja-
des i mitten av år 2000 ett arbete med ett nytt sty-
rande dokument, Miljöprogrammet kom att ersätta 
ett flertal äldre styrande dokument. Samtidigt som 
programmet antogs flyttades ansvaret för det strate-
giska miljöarbetet till Kommunstyrelserna samtidigt 
som en styrgrupp för arbetet bildades. 
 

Miljöprogrammets syfte och roll 

Syftet med Miljöprogrammet är att visa på en viljein-
riktning med uppsatta mål för kommunens strategiska 
miljöarbete de kommande åren. Till Miljöprogrammet 
finns även en handlingsplan med åtgärder fördelade 

på åren 2014-2017, efter revidering till och med 2019. 
Miljöprogrammet ska fungera som ett styrdokument 
för den kommunala organisationens miljöarbete. 
 
Detta innebär att de mål och åtgärder som anges i 
Miljöprogrammet ska följas av alla kommunala verk-
samheter och bolag. Vidare är syftet även att Miljö-
programmet ska vara vägledande för och inspirera alla 
andra som bor och verkar i Habo och Mullsjö kommu-
ner. 

Ett samlat styrande dokument 

Miljöprogrammet ersätter tidigare Miljöprogram och 
energi- och klimatstrategier för Habo och Mullsjö 
kommuner. Miljöprogrammet blir därmed det styrdo-
kument som innehåller kommunernas energieffektivi-
seringsstrategi. 

Miljölagstiftning 

I samband med att riksdagen beslutade om miljökvali-
tetsmålen 1999 kom det också en samlad miljölag-
stiftning genom miljöbalken. Miljöbalken syftar till att 
främja en hållbar utveckling som innebär att nuva-
rande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger 
på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att 
människans rätt att förändra och bruka naturen är 
förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 
 
Enligt Lagen om kommunal energiplanering 
(1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för 
tillförsel, distribution och användning av energi. Mil-
jöprogrammet lyfter energiplanering ur ett energief-
fektiviseringsperspektiv med utgångspunkt i de nat-
ionella och regionala energi- och klimatmålen. En 
kommun kan på flera sätt styra energianvändning och 
energitillförsel genom rollen som offentlig aktör, in-
formatör, fastighetsägare, arbetsgivare och som ägare 
till energi- och bostadsbolag.  

”Syftet med Miljöpro-

grammet är att alla 

som bor och verkar i 

kommunerna får en 

god insikt i miljöfrågor 

och bidrar till en hållbar 

utveckling.” 
” 
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De svenska miljömålen 

Under 1990-talet har hela världen mer och mer fått 
upp ögonen för behovet av miljöarbete, vilket resulte-
rade i flera internationella överenskommelser och 
miljökonferenser. Exempel på detta är Kyoto-
protokollet, en internationell överenskommelse som 
slöts i Japan år 1997 med åtaganden om minskade 
utsläpp av växthusgaser. FN höll även ett stort mil-
jömöte i Johannesburg år 2002 med syfte att följa upp 
hur miljöarbetet gått efter Riokonferensen år 1992 
och sätta upp nya mål. 
 
I april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvali-
tetsmål. Målen beskriver de egenskaper som vår na-
tur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutveckl-
ingen ska vara hållbar ur ett ekologiskt perspektiv. I 
november 2005 tog riksdagen beslut om ett 16:e mil-
jökvalitetsmålet - Ett rikt växt- och djurliv. 
 
I juni 2010 beslutade riksdagen om den målstruktur 
för miljöarbetet som rådet idag. Den utgörs av ett 
generationsmål, sexton miljökvalitetsmål med tillhö-
rande preciseringar samt ett antal tillhörande etapp-
mål som ersätter delmålen. Etappmålen identifierar 
en önskad samhällsomställning. De är steg på vägen 
för att nå generationsmålet och ett eller flera miljö-
kvalitetsmål.  
 

Idag bedöms 14 av de 16 nationella miljömålen som 
svåra eller omöjliga att uppnå med beslutade eller 
planerade styrmedel. Den regionala bedömningen är 
densamma.  
 
Länsstyrelsen är delaktig i arbetet och har tagit fram 
regionala mål med utgångspunkt från de nationella 
vilka används som vägledning för kommunerna i länet. 
Länsstyrelsen står dessutom bakom en klimat- och 
energistrategi för hela länet. Habo och Mullsjö har 
varit med i arbetet med de regionala målen och har 
dessutom åtagit sig att arbeta med flera av åtgärds-
förslagen.  
 
För miljön har vi alla ett ansvar för att genomföra 
åtgärder i linje med vad miljömålen kräver. För att 
bidra till arbetet med både de nationella och regionala 
målen samt för att värna om våra egna kommuner ska 
arbetet med energi, transporter, klimatanpassning 
och miljöfrågor prioriteras.  
 
Av de 16 miljökvalitetsmål som finns är två av målen, 
Storslagen fjällmiljö och Hav i balans, inte relevanta 
för länet och kommunerna. För Habo och Mullsjö 
finns alltså fjorton relevanta miljömål att arbeta mot.  
 
Mer information om miljökvalitetsmålen och det 
svenska miljöarbetet finns på www.miljomal.se. 
 



 

8 

”Generationsmålet  

innebär att förutsätt-

ningarna för att lösa 

miljöproblemen ska nås 

inom en generation.” 

Generationsmålet  

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generat-
ionsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa 
miljöproblemen ska nås inom en generation.  

 

Miljöarbetet i Jönköpings län 
Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala 
arbetet med miljömålen genom att arbeta tillsam-
mans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisat-
ioner och andra aktörer för att miljömålen ska få ge-
nomslag i länet så att miljön blir bättre. Länsstyrelsen 
har i uppdrag att årligen bedöma måluppfyllelsen av 
miljömålen. Detta rapporteras till Naturvårdsverket 
och är underlag för riksdagen och regeringen i arbetet 
med budgetpropositionen. 
 
Varje länsstyrelse har fått i uppdrag att ta fram åt-
gärdsprogram för att nå miljökvalitetsmålen. I Jönkö-
pings län har arbetet delats upp i fyra block som ut-
görs av tre åtgärdsprogram och en klimat- och energi-
strategi med två tillhörande åtgärdsprogram, Minskad 
klimatpåverkan och Anpassning till ett förändrat kli-
mat.  
 

 Luftens och hälsans miljömål 

 Miljömålen för vattnets bästa 

 Djurens och växternas miljömål 

 Regional klimat- och energistrategi 
 

Klimatrådet 

För arbetet med länets klimat- och energistrategi in-
rättades Klimatrådet 2011. Visionen för länet är att bli 
ett plusenergilän till år 2050. Ett exempel på vad av 
arbetet med Klimat- och energistrategin och Klimat-
rådet har mynnat ut i är tidningen +E som ges ut till 
alla hushåll i hela Jönköpings län. 
 

Åtgärderna i programmen har tagits fram i samverkan 
med rad olika aktörer, till exempel länets kommuner, 
företag, Länsstyrelsen, Landstinget, Regionförbundet. 
  

Kort om Habo kommun 

Habo tätort är ett samhälle som vuxit upp kring järn-
vägen och landsvägen på Vätterns västra sida och det 
finns många liknande orter som tynat bort sedan järn-
vägen lagts ned och där industri och annan verksam-
het flyttat eller tvingats till neddragningar. Habo har i 
stort sett förskonats från sådana problem.  
 
Järnvägen är en mycket viktig förbindelselänk mellan 
västra och södra stambanorna. Industrin i kommunen 
har expanderat kraftigt och folkmängden har ökat 
markant de senaste åren. Förklaringen till den positiva 
utvecklingen är i huvudsak ortens läge i regionen. 
Habo ligger cirka femton kilometer från Jönköping, 
vilket gör Habo till en attraktiv bostadsort för pendling 
till Jönköping.  
 

Befolkningen 

Kommunen hade 10 969 invånare tredje kvartalet år 
2013, en ökning med cirka 100 personer jämfört med 
året innan. Tätortens läge kommer troligen att gene-
rera en stark folkökning framöver. Miljö är en av flera 
bestämningsfaktorer för hälsa vilket betyder att mil-
jön påverkar människors förutsättningar för god hälsa. 
 
Tabell 1. Folkhälsotal i Habo och länet 2013. Källa: Landstinget. 

 Habo Länet 
Andel vuxna med bra eller mycket 
bra allmänt hälsotillstånd 

74 % 72 % 

Andel vuxna som är fysiskt aktiva 
minst 30 minuter per dag 

66 % 66 % 

Andel pojkar som trivs ganska eller 
mycket bra med livet just nu i åk 9 

95 % 95 % 

Andel flickor som trivs ganska eller 
mycket bra med livet just nu i åk 9 

77 % 86 % 

Andel pojkar som ser ganska eller 
mycket ljust på sin framtid i åk 9 

86 % 88 % 

Andel flickor som ser ganska eller 
mycket ljust på sin framtid i åk 9 

61 % 79 % 

 

Trafik 

Med närheten till Jönköping sker en stor in- och ut-
pendling varje dag. Cirka 3000 personer pendlar ut 
varje dag till arbete och cirka 1500 pendlar in, vilket 
medför klimatpåverkande utsläpp.  
Fordonstrafik: Orten korsas i nord-sydlig riktning av 
länsväg 195 samt i öst-västlig riktning av länsväg 1819. 

” 
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Kollektivtrafik: Trafikströmmen till och från Jönkö-
pings kommun är intensiv med Västtåg och buss 101 
och 116. Kommunen är även trafikerad med buss 115 
och 117.  
 
Cykeltrafik: Det utbyggda cykelnätet gör cykelåkandet 
attraktivt vilket är viktigt för både miljön och männi-
skors hälsa. Cykelnätet i Habo tätort har den senaste 
tiden förbättrats avsevärt och det fortsatta arbetet 
styrs främst genom den fördjupade översiktsplanen. I 
dagsläget finns cirka 26 km utbyggda cykelvägar i 
kommunen. 
 

Energiförsörjning 

Det kommunägda bolaget Habo Kraft AB distribuerar 
el inom kommunen med undantag för kommunens 
norra och sydvästra delar där Vattenfall äger distribut-
ionsnätet. Ett biobränslebaserat fjärrvärmenät har 
byggts upp och ökar kontinuerligt sin andel av ortens 
värmeförsörjning. Inom några år bedöms att ett nytt 
värmeverk kan behövas.  
 

Riksintressen i Habo 

Riksintresse för friluftsliv utgörs av Hökensås i norra 
Habo samt Vättern med öar och strandområden. Det 
finns även ett riksintresse för mineral som utgörs av 
Brogårdens sandtäkt. Västra vätterstranden och Vät-
tern är av riksintresse för yrkesfisket. Järnvägen samt 
området mellan länsväg 195 och Vättern är i sin hel-
het av riksintresse för kommunikationer. Närmare 
beskrivning av riksintressena finns Översiktsplanen för 
Habo kommun, antagen 2006.   
 
Riksintressen för kulturmiljövård utgörs av Habo 
kyrkby som är en väl sammanhållen bebyggelsemiljö 
och kyrka med anor från 1600-talet. I riksintresset 
ingår själva kyrkan och närliggande prästgård och 
sockenstuga samt den jordbrukspräglade landskaps-
bilden. 
 

Naturvård 

I Habo finns sjutton stycken Natura 2000-områden 
som till exempel Stora Kärr (bokskogen), Fiskebäck 
(Fiskebäcks ängar), Bare Mosse och Haboskogen. 
Framför allt är Vättern ett framstående exempel på 
ett Natura 2000-område i kommunen. Dessutom finns 
tio stycken naturreservat i kommunen, varav några av 
dessa är Natura 2000. Hökesåns dalgång blev ett na-
turreservat år 2015.  
 
Det finns även en mängd olika biotopskyddsområden. 
Därutöver finns ett stort antal utpekade områden 

med nyckelbiotoper som inte getts något formellt 
skydd (se Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor 
och Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur). I 
kommunen finns även många skyddsvärda träd som 
förutom dess betydelse för den biologiska mångfalden 
även utgör ett betydelsefullt kulturarv. 
 
I kommunen finns ett flertal värdefulla sjöar och vat-
tendrag som är särskilt värdefulla inom miljömålsar-
betet. Exempel på vattendrag är Svedån, Hökesån, 
Knipån och Rödån och den viktigaste sjön i kommunen 
är Vättern. Gällande strandskydd: Det generella 
strandskyddet är 100 meter. Habo har även platser 
med utökat strandskydd på 200 meter respektive 300 
meter. 

 

Landskapsrum och karaktär 

Landskapsrummet skapas främst av Vättern men på 
grund av skymmande vegetation och stora avstånd är 
dock inte alltid rumskänslan påtaglig. De största öv-
riga landskapsrummen finns där sammanhållna 
odlingsytor gör att landskapet öppnar upp sig. I reste-
rande delar bildas rumslighet vid mindre odlingsytor 
som ligger som öar i ett skogshav. 
 
Naturliga formationer är inte så förekommande med 
det flacka landskapet med undantag för Domneberg 
och Lövstugeberg som är synliga från vissa håll. De 
flesta utblickar ges längs med Vättern som längs väg 
195 öppnar upp sig och dominerar intrycket. Byggda 
landmärken är tätorterna med byar och kyrkor som 
exempelvis Habo kyrka och Gustav Adolfs kyrka 
 
Stora delar av Habo är dominerat av odlingsbygd med 
stora inslag av skog som omger Habo tätort. I norra 
Habo övergår odlingslandskapet i barrskog med större 
inslag av myrmark och Hökensås som är en urbergs-
platå med stor mångformighet i topografin. Hökensås 
är föremål för kraftiga intressen och skydd rörande 
dess natur- och friluftsvärden. 
 
I ett nord-sydligt stråk mellan Habo och Mullsjö tätor-
ter samt vid Bare mosse förekommer myrskog som 
domineras av mossar. Stråket omfattar även Horn-
sjön, Hökesjön och Nybrodammen. Östra Habo utgörs 
av en sluttningszon mot Vättern. 
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Kort om Mullsjö kommun 

Mullsjö kommun domineras av tätortsboende med 
cirka 80 % av befolkningen i Mullsjö tätort. Järnvägen 
drogs fram under 1800-talet och gav förutsättningar 
för industrier att etablera sig. Mullsjö gjorde sig redan 
för hundra år sedan känd för sin friska luft och goda 
natur varför namnet ”Friluftsriket Mullsjö” kommit till. 
 
Friluftsriket Mullsjö erbjuder goda möjligheter till 
friluftsliv med ett brett utbud av cykel- och vandrings-
leder, fiske- och skidsport och mycket mer. Vid Ry-
forsområdet finns bland annat det gamla bruket från 
1700-talet och Sveriges första golfbana från 1800-
talet. 
 

Befolkningen 

Mullsjö kommun har för närvarande (2018) cirka 7300 
invånare. Befolkningen har varit ökande de senaste 
fem åren och trenden är fortsatt ökning. Miljö är en 
av flera bestämningsfaktorer för hälsa vilket betyder 
att miljön påverkar människors förutsättningar för 
god hälsa. 
 
Tabell 2. Folkhälsotal i Mullsjö och länet 2013. Källa: Landstinget 

 Mullsjö Länet 

Andel vuxna med bra eller mycket 
bra allmänt hälsotillstånd 

75 % 72 % 

Andel vuxna som är fysiskt aktiva 
minst 30 minuter per dag 

65 %. 66 % 

Andel pojkar som trivs ganska eller 
mycket bra med livet just nu i åk 9 

97 % 95 % 

Andel flickor som trivs ganska eller 
mycket bra med livet just nu i åk 9 

87 % 86 % 

Andel pojkar som ser ganska eller 
mycket ljust på sin framtid i åk 9 

89 % 88 % 

Andel flickor som ser ganska eller 
mycket ljust på sin framtid i åk 9 

87 % 79 % 

 

Trafik 

Fordonstrafik: Söderifrån löper riksväg 26/47 in i 
kommunen vid Västerkärr och går på östra sidan av 
Stråken norrut. Länsväg 185 utgår från Mullsjös södra 
infart över Stråken vid VIP-rondellen och kopplar ihop 
vägen söderut mot Bottnaryd. 
 
Kollektivtrafik: Trafikströmmen till och från kommu-
nen från Skövde eller Jönköping sker främst med Väst-
tåg och buss 116 från Jönköping. Kommunen är även 
trafikerad med buss 839 genom Swebus.  
 
Cykeltrafik: Cykelnätet förbättrats löpande och regle-
ras främst genom kommunens trafikplan där priorite-

rade cykelvägar angetts. I nuläget finns cirka 24 km 
utbyggda cykelvägar i kommunen. 
 

Energiförsörjning 

Nätägare till de regionala och lokala näten är Vatten-
fall AB. Fjärrvärmeverksamheten sköts av det kom-
munägda bolaget Mullsjö Energi & Miljö AB. All fjärr-
värme produceras av förnybart bränsle förutom vid 
stödeldning. Den senaste tiden har fjärrvärmenätet 
expanderat kraftigt och energiomsätter cirka 20 GWh 
varav cirka 50 % från stamvedsflis. 
 

Riksintressen i Mullsjö 

Riksintressen för naturvården finns belägna inom fyra 
områden; Stråkensjöarna och Bottnarydsfältet, Bare-
mosse, Ljunghems backar och Nyckelås. Översiktspla-
nen anger att Riksväg 26/47 länsväg 185 samt järnvä-
gen Nässjö – Falköping ska hävdas som riksintressen.  
 
Det finns fem kulturmiljöer i Mullsjö som är av riksin-
tresse. Dessa är Ryfors, Eriksgatuleden med Ljung-
hems backar, Kymbotall, Kyllemo samt Ryttarns Torv-
ströfabrik. Riksintresset Ryfors utgörs av Ryfors bruk, 
dess byggnader och den engelska parken, rester efter 
järnvaruförädling samt Sveriges första golfbana. Kym-
botall och Sandhem, Eriksgatuleden innehåller båda 
rika hålvägslämningar, hålvägar som har ingått i den 
medeltida Eriksgatuleden.  
 
Riksintresset Sandhem, Eriksgatuleden omfattar även 
Ljunghems by med agrara lämningar från järnålder 
och framåt samt järnåldersgravar. Kyllemo består av 
agrara lämningar från järnåldern och framåt, gravfält 
och ensamgravar, samt Ruders gård. Även för Kyllemo 
påpekas det öppna jordbrukslandskapet. 
 

Naturvård 

I Mullsjö finns fem Natura-2000 områden: Bare 
Mosse, Grimstorp, Ljunghems backar, Nyckelås och 
Ryfors. Nyckelås, Ryfors och Bare Mosse utgör även 
kommunens tre naturreservat. Det finns även en 
mängd olika biotopskydds- och naturvårdsområden.  
 
Därutöver finns ett stort antal utpekade områden 
med nyckelbiotoper som inte getts något formellt 
skydd (se Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor 
och Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur). I 
kommunen finns även många skyddsvärda träd som 
förutom dess betydelse för den biologiska mångfalden 
även utgör ett betydelsefullt kulturarv. 
 



 

11 

”I Mullsjö finns ett flertal 

sjöar och vattendrag som 

är särskilt värdefulla.” 
 

I kommunen finns ett flertal värdefulla sjöar och vat-
tendrag som är särskilt värdefulla inom miljömålsar-
betet. Exempel på vattendrag är Vasabäcken, Tidan, 
Svartån och de viktigaste sjöarna är Mullsjön och Strå-
ken. 
 
Gällande strandskydd: Normalt strandskydd är 100 

meter. Utökat strandskydd till 200 meter gäller i delar 

av Mullsjön och delar av Stråken.  

 

Landskapsrum och karaktär 

Landskapsrum i den större skalan skapas främst av 
dalgången kring Nässjön och kring Tidan och Stråken. 
 
Naturliga formationer är inte så förekommande med 
det flacka landskapet och med träd som skymmer 
eventuella höjder i skogsbygden. De flesta utblickar 
ges längs Tidans och Stråkens dalgång. Byggda land-
märken är tätorterna med byar och kyrkor som exem-
pelvis Sandhems kyrka. 
 

Hela Mullsjö kommun domineras av skog med inslag 
av småskalig odlingsbygd med både större och mindre 
inslag av barrskog och myrmark. Kring Sandhem före-
kommer en landskapskaraktär som är unik för kom-
munen, nämligen odlingsbygd med stora inslag av 
skog.  
 
Stråkens dalgång och landskapet längs med Tidan 
omfattar Sandhem, Kyrkekvarn, Björsjöhage, Broholm, 
Kvarnön, Västerkärr och Nyhem med sluttningar och 
branter. Sjö- och ådalslandskapet skapar en rumslig-
het genom vattenspeglarnas öppna ytor och dalsi-
dorna som ramar in landskapet. 
 

” 



 

12 

”En viktig utgångspunkt i allt 

arbete med Miljöprogrammet 

är att alla de kommunala 

verksamheterna och bolagen 

är delaktiga.” 

 

”Miljöprogrammet bidrar till 

en hållbar utveckling ur 

främst det ekologiska per-

spektivet.” 
 

Revideringen 
Arbetet med att revidera Miljöprogrammet startade 
under våren 2013. Revideringen föranleddes av att 
tidigare miljöprogram utgått och en förnyelse behöv-
des. En viktig utgångspunkt i allt arbete med Miljö-
programmet är att alla de kommunala verksamheter-
na och bolagen hela tiden är delaktiga vilket även har 
präglat revideringsprocessen. 

Etablering av projektet 

Projektorganisationen för revideringen av Miljöpro-
grammet har bestått av en styrgrupp samt en arbets- 
och referensgrupp bestående av totalt tretton tjäns-
temän som representerat alla kommunala förvalt-
ningar och bolag från Habo och Mullsjö kommuner. 
Miljöstrategen har haft i uppdrag att driva på arbetet 
och samordna arbetsgruppen och tillsammans med de 
kommunala verksamheterna och bolagen arbeta fram 
mål och åtgärder. 

Med utgångspunkt i nationella och regionala miljömål 
och erfarenheter från tidigare arbete med Miljöpro-
grammet arbetades formulerades fokusområden att 
gå vidare med. Genom intern dialog med tjänstemän 
och politiker har styrkor och svagheter i föregående 
års arbete med miljöprogrammet kartlagts och tagits 
hänsyn till i nya programmet. 

 

Ett nytt miljöprogram tar form 

Respektive förvaltning har tillsammans med förvalt-
ningsrepresentanten i arbetsgruppen och miljöstrate-
gen genomfört ”brainstorming” för att få fram kon-
kreta åtgärdsförslag till Miljöprogrammet. De region-
ala åtgärdsprogrammen har utgjort en grundstruktur i 
handlingsplanen och därefter har förslag på miljömål 
formulerats som varit vägledande för ytterligare åt-
gärder. 
 
Mål- och åtgärdsförslag rapporterades till arbetsgrup-
pen som sedan infogats i handlingsplanen till Miljö-
programmet. Utöver den interna åtgärdsprocessen 
har även förslag inhämtats direkt från politiker och 

externa aktörer så som Länsstyrelsen och Skogsstyrel-
sen. 

 

Förankringsarbete 

Under projektets gång har målet varit att involvera de 
tjänstemän som kommer arbeta med programmets 
mål och åtgärder i så stor utsträckning som möjligt. 
Detta för att stärka förankringen och viljan att arbeta 
med mål och åtgärder.  
 

Avgränsning 

Miljöprogrammet avgränsas till att främst avse både 
Habo och Mullsjös kommunala verksamheter och 
bolag men berör i viss mån även föreningar, företag 
och invånarna i Habo och Mullsjö. Det ska bidra till en 
hållbar utveckling ur främst ett ekologiskt perspektiv. 
Åtgärder som finns i länets åtgärdsprogram och som 
kommunerna åtagit sig att genomföra ska ingå i miljö-
programmet.  
 

Ett levande Miljöprogram 

Miljöprogrammet ska vara ett levande och flexibelt 
dokument eftersom miljöfrågorna är föränderliga. Vid 
behov ska handlingsplanen kunna kompletteras och 
revideras utifrån de förändringar som skett i det reg-
ionala miljömålsarbetet genom tillägg av Kommun-
fullmäktige i respektive kommun. Till exempel blir 
detta aktuellt om kommunerna åtar sig nya åtgärder 
som ingår i de regionala åtgärdsprogrammen. Dessa 
överlappar varandra och revideras regelbundet, varför 
det finns ett behov av att ta ställning till komplette-
ring av handlingsplanen i framtiden. 
 

Revidering 2017 

Under 2017 beslutades att miljöprogrammet skulle 
förlängas till och med 2019. Under hösten och vintern 
2017/2018 genomfördes därför en revidering av mil-
jöprogrammet för att aktualisera programmets inne-
håll och åtgärder. Revideringen genomfördes främst 
av miljöstrategen, delvis med hjälp av upphandlings-
controllers i Habo och Mullsjö kommuner. De åtgärder 
som fått en betydande uppdatering markeras genom 
en parentes i dess rubrik, t.ex. ”(nytt genomförande)”. 
Åtgärd 24 och 25 har fått en ny innebörd och marke-
ras därför som ”(ny)”.

” 

” 
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Organisation 
Styrgrupp 

Styrgruppen har vid antagandet, år 2014, bestått av 
totalt sju politiker fördelat på respektive Kommunsty-
relses presidium och miljönämndens ordförande. Ef-
ter att Miljöprogrammet antagits kommer styrgrup-
pen finnas kvar för det fortsatta strategiska miljöarbe-
tet. Kommunstyrelserna fungerar som ansvarig 

nämnd för Miljöprogrammet.  

 

Arbetsgrupp 

Arbetsgruppen har bestått av tretton tjänstemän från 
alla de olika förvaltningarna och bolagen i respektive 
kommun. Projektledare för revideringen har varit 
miljö- och energistrategen Rikard Almgren.  
 

Målstruktur 

Målstrukturen består av fem nivåer; fyra miljöområ-
den, åtta övergripande mål, arton delmål, 52 åtgärder 
och nyckeltal för uppföljning och beskrivs i de följande 
avsnitten. 
 

Övergripande mål 

De övergripande målen fungerar som en viljeriktning 
för det framtida miljöarbetet och gäller för både 
kommunkoncernerna och för alla som bor och verkar i 
kommunerna. 
 

Delmål 

Delmål ska vara konkreta, mätbara, tidsatta och upp-
följningsbara men tyvärr är inte alla delmålen fullt 
mätbara. Delmålen gäller de kommunala verksamhet-
erna och bolagen och följs upp med nyckeltalen. 
 

Åtgärder 

52 åtgärder har upprättats i en handlingsplan som 
utgör en bas i arbetet med Miljöprogrammet. I hand-
lingsplanen finns åtgärder som kommunerna har åta-
git sig att genomföra i de regionala åtgärdsprogram-
men, åtgärder från det gamla Miljöprogrammet och 
nya som framkommit under  
revideringsprocessen. 
 
Åtgärderna har en struktur i fem delar som bedömts 
vara nödvändig för att skapa tydlighet och handlings-
kraft (läs om åtgärdsstrukturen i Miljöprogrammets 
del 2).  
 

Nyckeltal 

Nyckeltal används för att följa utvecklingen av delmå-
len och tanken är att åtgärderna kommer att bidra till 
en positiv utveckling av nyckeltalen. Varje år kommer 
en uppföljning att genomföras på miljöarbetet. Re-
spektive åtgärd kommer att bedömas utifrån de krite-
rier som anges för respektive åtgärd. 
 
Uppföljningen presenteras sedan årligen i ett samlat 
miljöbokslut som presenteras för Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige och även publiceras på 
kommunernas webbplatser.  

 

Styrgruppen har bestått av följande personer: 

Habo Mullsjö 

Thomas Werthén Henrik Jansson 
Jarl Karlsson Kent Oskarsson 
Åke Lundgren Lars Eriksson 
 Bertil Engström 
 ”Miljöprogrammet är 

uppbyggt av fyra miljö-

områden, åtta övergri-

pande mål, arton del-

mål och 52 åtgärder.” 

” 



 

14 

Ansvarsfördelning 
Miljöprogrammet ska fungera som ett aktivt instru-
ment för att minska miljöpåverkan i Habo och Mullsjö 
kommuner. Miljöprogrammets övergripande mål, 
delmål och åtgärder är konkretiserade för närmaste 
tiden, men anger även en inriktning för den fortsatta 
utvecklingen. Från det att Miljöprogrammet är anta-
get börjar genomförandeperioden 2014-2017, efter 
revidering till och med 2019.  
 

Ansvar för genomförande 

Alla nämnder/utskott och bolagsstyrelser har ansvar 
för att åtgärderna i handlingsplanen verkligen genom-
förs inom respektive verksamhet. Därutöver har de 
även ansvar för att miljöanpassa sina verksamheter 
för att bidra till de uppsatta målen i Miljöprogrammet. 
Det innebär att ta miljöhänsyn i beslut och rapportera 
statistik och resultat i det årliga miljöbokslutet. 
 
I den operativa verksamheten är det chefslinjen som 
har ansvar för åtgärder och måluppföljning och att 
integrera milhöarbetet med övrig verksamhet. Det är 
viktigt att skilja på ansvar när det gäller miljöarbetet 
och övrig verksamhet. Vid framtagandet av Miljöpro-
grammet har Habo och Mullsjö kommuner samverkat 
och det är meningen att de kommunala verksamhet-
erna och bolagen ska utbyta erfarenheter och samar-
beta även under genomförandeperioden.  
 
Båda kommunerna ska i stort sett genomföra samma 
åtgärder och nå samma mål varför man med fördel 
kan samverka för ett effektivt genomförande.  Det är 
viktigt att alla anställda och förtroendevalda tar del av 
innehållet i Miljöprogrammet för att integrera miljöa-
spekterna i den ordinarie verksamheten och ingå som 
beslutsunderlag. 
 

Miljömålspott 

En miljömålspott har inrättats som funktion för Miljö-
programmet för att öka möjligheterna och incitamen-
ten att genomföra åtgärder i handlingsplanen. I mil-
jömålspotten kommer öronmärkta medel att finnas 
till förfogande för de kommunala verksamheterna och 
bolagen  för att genomföra åtgärderna i handlingspla-
nen. Miljömålspotten ligger centralt under Kommun-
styrelsen och administreras av styrgruppe för Miljö-
programmet. 
 
Varje förvaltning och bolag med tillhörande nämnder 
och bolagsstyreler ansvarar för att planera och ge-
nomföra arbetet med Miljöprogrammet. Det innebär 
även ansvaret att söka medel från miljömålspotten. 
Storleken på miljömålspotten bestäms av Kommun-
styrelsen i respektive kommun i samband med ordina-
rie budgetprocess. En uppskattad merkostnad för 
handlingsplanen finns i bilaga 3 som kan fungera som 
underlag för bedömning av miljömålspottens storlek. 

 

Samordningsansvar 

Kommunstyrelsen har ansvar för samordning av det 
strategiska miljöarbetet. En miljöstrateg sköter det 
operativa arbetet med att samordna gemensamma 
insatser, redovisa resultat till Kommunfullmäktige och 
att driva på och utveckla miljöarbetet.  
 
Organisatoriskt sett är miljöstrategen underställd 
Kommunstyrelsen, som är den ansvariga nämnden för 
Miljöprogrammet. Operativt sett rapporterar miljö-
strategen till miljöchefen, men det är även av stor vikt 
att kommuncheferna i respektive kommun är väl in-
satta i arbetet. I arbetet med Miljöprogrammet ansva-
rar miljöstrategen för att: 
 

 Samordna en styrgrupp med politiker för det 
Miljöprogrammet. 

 Stödja, inspirera och driva på de kommunala 
verksamheterna och bolagen att genomföra Mil-
jöprogrammets åtgärder. 

 Följa upp och redovisa resultat av miljöarbetet. 
 

”Alla nämnder och  

bolagsstyrelser ansvarar 

för att bidra till miljömå-

len och genomföra  

åtgärderna i hand-

lingsplanen.” 

” 

”Miljömålspotten ökar 

möjligheterna att ge-

nomföra åtgärderna.” ” 
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Uppföljning 

 

Nämndernas och bolagsstyrelsernas 
årliga arbete med Miljöprogrammet 

Arbetet med Miljöprogrammet ska vara en ständigt 
pågående process under året i alla förvaltningar och 
bolag. Varje nämnd och bolagsstyrelse har ett ansvar 
att se till att arbetet med Miljöprogrammet blir en 
naturlig del av alla verksamheter.  
 
Varje år i samband med det vanliga bokslutet ska alla 
nämnder och bolagsstyrelser genomföra en uppfölj-
ning av åtgärdsarbetet i dess förvaltningar och bolag 
och rapportera till miljöstrategen som i sin tur sam-
manställer och utvärderar resultatet i ett miljöbokslut. 
 
Åtgärderna följer en särskild struktur som ska hjälpa 
förvaltningarna och bolagen att själva kunna bedöma 
hur långt åtgärdsarbetet kommit. Därutöver fungerar 
miljöstrategen som en resurs för förvaltningarna och 
bolagen genom att stötta i uppföljningsarbetet. 
 

Miljöbokslut 

Alla åtgärder ska årligen följas upp av ansvarig för-
valtning/enhet och kommunalt bolag. En lägesrapport 
lämnas årligen till miljöstrategen som i sin tur sam-
manställer ett miljöbokslut. Miljöbokslutet redovisas 
till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i sam-
band med årsredovisningen.  
 
 

 
 
 
I samband med miljöbokslutet utvärderas behovet av 
att revidera handlingsplanen utifrån de förändringar 
som skett i de regionala åtgärdsprogrammen och de 
nationella miljökvalitetsmålen. 
 
Miljöprogrammet anger och styr miljöåtgärderna som 
ska genomföras de kommande åren. Arbetet är 
cykliskt precis som budget- och bokslutsprocessen. 
Efter antagande följer genomförande, uppföljning, 
redovisning och ledningens genomgång (se bilaga 1). 

 

Efter programperioden 2014-2017 

Vid Miljöprogrammets slut under 2017 tas frågan upp 
kring en ny revidering. Teknikens utveckling och poli-
tiska beslut är i många fall avgörande för miljöarbe-
tets möjligheter och innehållet i programmet behöver 
uppdateras allt eftersom åtgärderna blir genomförda. 
Tanken är att i Miljöprogrammet ska följa och inte-
grera det nationella och regionala miljömålsarbetet. 

”… i samband med 

bokslutet ska alla 

nämnder och bolags-

styrelser genomföra en 

uppföljning av åtgärds-

arbetet...” ” 
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MILJÖOMRÅDE: ENERGI OCH KLIMAT 

Miljöområdets koppling till 
nationella miljökvalitetsmål: 
Begränsad klimatpåverkan 
Frisk luft 
Bara naturlig försurning 
God bebyggd miljö 
 
 
 
Läs mer om miljömålen på 
www.miljomal.se 

 
 
Miljöområdet knyter an till den regionala Klimat- och 
energistrategin och dess åtgärdsprogram som handlar 
om energieffektivisering, förnybar energi, transporter 
och anpassning till förändrat klimat.  
 
Tillgången till energi och vilka transportsystem vi an-
vänder oss av kommer sannolikt att vara än mer bety-
delsefulla i framtiden eftersom en tryggad energiför-
sörjning är en av de viktigaste grundpelarna i sam-
hället. Energianvändning medför påverkan på miljön, 
till exempel genom växthusgasutsläpp och hälsofarliga 
utsläpp, försurning, övergödning och buller. För att 
uppnå de nationella målen krävs en ökad andel förny-
bara energikällor samtidigt som energiförbrukningen 
och transportbehovet måste minska. 
 
 

Bakgrund till miljöområdet 

Förbränning av fossila bränslen som huvudsakligen 
används för el- och värmetillförsel samt för transpor-
ter svarar för det största bidraget till den globala upp-
värmningen, både i Sverige och i övriga världen. För 
att begränsa den globala uppvärmningen har EU:s 
medlemsstater satt ett mål om att begränsa ökningen 
av den globala medeltemperaturen till högst 2 grader 
jämfört med förindustriell temperaturnivå. 
 
För att nå EU-målet krävs insatser av olika slag i alla 
länder. En stor del av utsläppen kommer att påverka 
jordens klimat mer än hundra år framöver och vi kan 
inte helt säkert veta om vi kommer nå målet förrän i 
mitten av detta sekel.  
 
År 2050 bör utsläppen av växthusgaser, som ett ge-
nomsnitt för alla industrialiserade länder ha minskat 
till max två ton per capita, för att därefter minska 
ytterligare. Sveriges svar på detta är en, av riksdagen 
antagen, vision om att Sverige år 2050 inte ska ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. 
Enligt Naturvårdsverket ligger Sverige idag på cirka 6 
ton per invånare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energi och klimat i Habo och Mullsjö 

Trenden för energianvändningen i Jönköpings län är 
en ökning samtidigt som energianvändningen effekti-
viseras. Genomsnittet för länet är cirka 34 MWh per 
invånare och år och ligger något högre än riksgenom-
snitt på 33 MWh. I Habo och Mullsjö ligger den ge-
nomsnittliga energianvändningen något lägre än både 
genomsnittet för länet och riket på omkring 30 MWh 
per invånare.  
 
Under perioden 2010-2014 kunde kommuner och 
landsting söka ett energieffektiviseringsstöd från 
Energimyndigheten motsvarande en halvtidstjänst per 
år. Både Habo och Mullsjö var med sedan starten och 
rapporterade årligen statistik om energi- och trans-
portanvändning till Energimyndigheten. Som ett resul-
tat av detta har flera energieffektiviseringsåtgärder 
har genomförts.  
 
Transporter: Den genomsnittliga kommuninvånaren i 
Habo strax under sex mil per år med kollektivtrafik.  
Samma uppgift för Mullsjö är strax över tre mil, vilket 
är lägst i länet. Bilresandet ligger med sina 730 mil per 
invånare och år i båda kommuner lite över genomsnit-
tet för länet som är 700 mil. Under perioden 2003-
2013 har bilresandet minskat och resandet med kol-
lektivtrafiken ökat lite, en positiv trend som förutsät-
ter god tillgång till kollektivtrafik.  
 
Med närheten till Jönköping sker en stor in- och ut-
pendling i båda kommunerna varje dag. Cirka 3000 
personer i Habo och 1500 i Mullsjö pendlar ut varje 
dag till arbete och cirka 1500 respektive 800 pendlar 
in, vilket medför klimatpåverkande utsläpp. Detta har 
stor betydelse för hur infrastrukturen bör planeras. 

Faktaruta 
Miljövärdering av energianvändning 
 
1 kWh el = 1 kg CO2 (marginalel) 
1 kWh värme 0,3 kg CO2(marginalvärme) 
 
Läs mer på www.energimyndigheten.se 
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Tillförd och använd energi 

Figur 1. Tillförd och använd energi i Habo kommun som geografiskt område. Källa: Klimatskyddsbyrån 

2016-01-19, Energibalanser för Jönköpings län och kommuner år 2013. 

 

Figur 2. Tillförd och använd energi i Mullsjö kommun som geografiskt område. Källa: Klimatskyddsbyrån 

2016-01-19, Energibalanser för Jönköpings län och kommuner år 2013. 
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Inköpt energi 

 

Figur 4. Faktisk förbrukning av inköpt energi i Mullsjö kommun till byggnader i kommunens egna lokalbe-

stånd samt de kommunala bolagens lokalbestånd. 

Figur 3. Faktisk förbrukning av inköpt energi i Habo kommun till byggnader i kommunens egna lokalbe-

stånd samt de kommunala bolagens lokalbestånd. 
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Utsläpp av koldioxid 

 

 

Figur 5. Fossila koldioxidutsläpp från Habo kommun som geografiskt område.  

Källa: Klimatskyddsbyrån 2016-01-28, Utsläpp av växthusgaser i Jönköpings län och kommuner. 

Figur 5. Fossila koldioxidutsläpp från Mullsjö kommun som geografiskt område.  

Källa: Klimatskyddsbyrån 2016-01-28, Utsläpp av växthusgaser i Jönköpings län och 

kommuner. 
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Andel förnybar fjärrvärmeproduktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körda sträckor

Figur 6. De kommunala bolagens fjärrvärmeverksamhet, andelen förnybar energi. Den högre oljeanvänd-

ningen i Habo 2013 på grund av avbrott vid installation av ny panna samt oljekörning under sommartid i 

Fagerhult. 
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Figur 7. Körda mil i Habo och Mullsjö kommuner. Siffrorna omfattar hela den kommunala verksam-

heten och de kommunala bolagen. Sifforna avser inte körda mil med anställdas privata tjänstebilar.  
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Mål för energi och klimat 

Habo och Mullsjö ska bidra till att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen. Med utgångspunkt i de nationella 
miljömålen och den regionala klimat- och energistra-
tegin (KES) ska kommunerna arbeta mot följande tre 
övergripande mål: 
 

 Effektivare och klimatsmart energianvändning 

 Fossilbränslefria och smarta transporter 

 Förberedda och anpassade inför klimatföränd-
ringar 

 
I KES anges även ett etappmål för utsläpp av växthus-
gaser. År 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Jönkö-
pings län vara 30 procent lägre än år 1990. Det finns 
ett motsvarande nationellt etappmål som är anges 
med samma årtal fast med 40 % minskning av växt-
husgaser (läs mer på www.miljomal.se).  
 
Dessa etappmål anges inte som ett eget mål i Miljö-
programmet utan fungerar istället som övergripande 
inriktningsmål för kommunerna som geografiska om-
råden och följs upp med statistik från kommunala 
energibalanser i samband med det årliga miljöbokslu-
tet. 
 

Övergripande mål 1 

Effektivare och klimatsmart energianvändning 

Det är främst bostadsbolagen och kommunernas tek-
niska förvaltningar som har möjligheten att energief-
fektivisera alla de lokaler och bostäder som de råder 
över. För att nå en effektivare och klimatsmart ener-
gianvändning har tre delmål tagits fram som alla är 
direkt kopplade till den regionala klimat- och energi-
strategin: 
 

Delmål 1: År 2020 bedriver alla företag och före-

ningar i kommunen energieffektiviseringsarbete. 

Delmålet motsvarar det övergripande målet om ener-
gieffektivisering i företag i KES. Det finns ofta en stor 
potential att energieffektivisera. Energikostnader ut-
gör ofta bara några få procent av omsättningen i ett 
företag men vid en jämförelse med vinster ser man 
ofta att det är lönt att göra något åt energikostnader-
na.  
 
Att kapa effekttoppar genom jämna ut energiförbruk-
ningen är ett vanligt sätt att börja på. Man betalar 
ofta en avgift för använd energi (kWh) och en avgift 
för maximalt effektuttag (kW). 

En utjämning av effekttopparna kan exempelvis upp-
nås genom att installera styrsystem eller genom enkla 
manuella rutiner. För företag finns ett ekonomiskt 
stöd för energikartläggning som kan sökas hos Ener-
gimyndigheten. Stödet kallas Energikartläggnings-
checken och inkluderar även lantbruk. 
 
Kommunernas roll i detta delmål är att driva på, in-
formera och inspirera företag och föreningar att vilja 
bedriva miljöarbete och synnerligen energieffek-
tivseringsarbete. 
 

Delmål 2: Energianvändningen i de kommunala 

verksamheterna och bolagen är 25 % effektivare år 

2016 och 30 % effektivare år 2020 jämfört med år 

2008. 

Delmålet är motsvarighet till etappmålet om energi-
användning i KES och avser främst bostäder och loka-
ler som ägs av kommunen och kommunala bolag. 
Detta eftersom det finns uppföljning av energin på 
främst lokaler och bostäder sedan flera år tillbaka tack 
vare energieffektiviseringsstödet som kommunerna 
fått genom Energimyndigheten.  
 
Även enegianvändning från gatubelysning och VA-
verksamhet kommer att följas upp inom ramen för 
delmålet för att på sikt kunna jämföra utvecklingen av 
energianvändningen även på dessa områden. Kom-
munerna har arbetat länge med energieffektivisering 
och uppföljning av sina verksamheter och detta ar-
bete sker kontinuerligt i takt med att byggnader och 
utrustning renoveras och byts ut och när ny teknik blir 
tillgänglig.  
 
Delmål 3: Andelen förnybar energi till lokaler och 
bostäder i kommunala verksamheter och bolag ska 
uppgå till 75 % år 2016 och till 100 % år 2020. 
 
Delmålet motsvarar etappmål om förnybar energi i 
KES. Delmålet avser främst lokaler och bostäder och 
den energin som går till uppvärmning och fastighetsel. 
Inom ramen för målet kommer även energin från 
fjärrvärmeverksamheten, gatubelysning, VA-
verksamhet och liknande att följas upp. Idag uppnår 
kommunerna en stor andel förnybar energi eftersom 
fjärrvärmeverksamheten i stort sett producerar en-
bart biobränslebaserad fjärrvärme. 
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Övergripande mål 2 

Fossilbränslefria och smarta transporter 

I dagsläget är andelen förnybar energi av den totala 
bränsleförbrukningen i princip noll i båda kommuner-
na. Dessutom finns en stor potential för att effektivi-
sera transporterna. Därför bör båda kommunerna 
genomföra en energideklaration av kommunernas 
personbilar och lätta lastbilar. Kommunerna är dessu-
tom med i projektet Green Charge Sydost sedan 2010 
som har bidragit med mycket kunskap och beslutsun-
derlag. Mer information om projektet finns på 
www.greencharge.se.  

För att nå fossilbränslefria och smarta transporter har 
två delmål tagits fram som båda är direkt kopplade till 
den regionala klimat- och energistrategin (KES): 

 

Delmål 4: Andelen förnybar energi av kommunens 

och kommunala bolags totala bränsleförbrukning 

uppgår år till 25 % år 2016 och till 50 % år 2020. 

Delmålet motsvarar delar av etappmål om transporter 
i KES och avser främst personbilar och lätta lastbilar. 
Detta eftersom det finns uppföljning av energin på 
personbilar och lätta lastbilar sedan flera år tillbaka 
inom ramen för energieffektiviseringsstödet som 
kommunerna fått genom Energimyndigheten. 
 

Delmål 5: Kommunens och kommunala bolags 

transporter är 10 % effektivare år 2020 jämfört med 

år 2012.  

Delmålet motsvarar delar av etappmål om transporter 
i KES och avser främst personbilar och lätta lastbilar 
eftersom det finns uppföljning av energin på detta 
sedan flera år tillbaka inom ramen för energieffektivi-
seringsstödet som kommunerna fått genom Energi-
myndigheten.  
 
Förutom att vi ska försöka minska antalet genomförda 
transporter (genom exempelvis resfria möten) och 
sparsam körning är valet av fordon mycket viktigt 
framöver. Till exempel är eldrivna fordon tre till fyra 
gånger mer energieffektiva än bensin- och diesel-
drivna fordon. I elmotorn sker ingen förbränning och 
ger därför inga utsläpp av vare sig koldioxid eller häl-
soskadliga partiklar vlket gör att eldrivna fordon är 
både billigare och mer miljöanpassade i drift än kon-
ventionella fossilbränsledrivna fordon. 
 

Tabell 3. Lönsamhetskalkyl på elbilar i jämförelse med en standard fossildriven bil beräknat på 1500 mil per 

år under en leasingperiod på tre år. Källa: Green Charge Sydost 2014-03-24 

 Renault 
Zoe  

Volkswagen e-
up  

Nissan 
Leaf  

Fossildriven 
bil  

Inköp  210 000  288 500  341 000  150 000  

Bonus  40 000  40 000  40 000   

Värdeminskning (Restvärde 
45 %)  

115500  158675  187550  82500  

Värdeminskning efter bonus  75 500  118 675  147 550  82500  

Kostnad batterier hyra 3 år 30600    

Drivmedel  9000  9000  9000  33750  

Skatt och service  7560  7560  7560  12300  

Totalt  124 900  137 485  166 360  128 550  

Totalt kr per mil  27,8  30,6  37,0  28,6  

Skillnad kr per mil jmf med 
fossilbil  

-0,8  2,0  8,4   

 

”Eldrivna fordon är 

både billigare och mer 

miljöanpassade i drift 

än fossilbränsledrivna.” ” 
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Övergripande mål 3  
Förberedda och anpassade inför klimatför-
ändringar 

Kommunerna ansvarar för flera olika områden där 
förberedelser och anpassningar inför klimatföränd-
ringar kan genomföras. Exempel på sådana verksam-
heter är vatten- och avloppsanläggningar, energi- och 
avfallsanläggningar och andra vårdanläggningar samt 
skolor och omsorg. För att nå det övergripande målet 
om att kommunerna ska förbereda och anpassa sig 
inför klimatförändringar har ett delmål tagits fram. 
Delmålet motsvarar etappmål för klimatanpassning i 
den regionala klimat- och energistrategin: 
 

Delmål 6: Kommunen ska vara förberedd på de 

konsekvenser som följer av ett framtida förändrat 

klimat senast år 2020. 

Kommunerna har planmonopol och därmed en myck-
et viktig roll i arbetet med att förbereda samhället 
inför ett förändrat klimat.  Kommunen själv måste 
identifiera risker och utföra lämpliga anpassningsåt-
gärder.  
 
Exempel på anpassningsåtgärder som kan komma att 
bli nödvändiga är förbättrad rening av dricksvatten, 
förändringar i byggnadskonstruktion, ett förändrat 
vattenuttag och förändrade insatser för skydd av na-
tur- och kulturvärden och människors hälsa.  

 

Alla som bor och verkar i 
Habo och Mullsjö kan bidra 
genom att  

 Välja cykel framför bilen vid korta resor 
 Resa mer kollektivt med buss och tåg 
 Köra energisnålt, Eco Driving 
 Tanka förnyelsebara drivmedel om det 

går 
 Byta fossildriven bil mot el- eller gasbil. 
 Välja produkter med låg energiförbruk-

ning 
 Välja el från förnyelsebara källor 
 Byta till lågenergilampor 
 Installera snålspolande utrustning 
 Sänka inomhustemperaturen 
 Bygga hus med låg energianvändning 
 Tilläggsisolera huset vid behov 
 Utföra småskalig eldning i panna med 

hög verkningsgrad och låga utsläpp. 
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MILJÖOMRÅDE: MILJÖMEDVETENHET 

Miljöområdets koppling till 
nationella miljökvalitetsmål: 
Giftfri miljö 
Skyddande ozonskikt 
Säker strålmiljö 
 
 
 
Läs mer om miljömålen på 
www.miljomal.se 
 

 
 
Miljöområdet knyter an till det regionala miljöpro-
grammet Luften och hälsans miljömål. Miljöområdet 
handlar i stora drag om utfasning av farliga ämnen, 
upphandling och kunskap om miljö och klimat. 
 
Kommunerna kan arbeta aktivt för att miljöanpassa 
inköp och upphandling i de kommunala verksamhet-
erna och bolagen genom att utnyttja upphandlingen 
som ett verktyg för att driva på marknaden mot en 
hållbar utveckling på flera olika områden. Att höja 
kunskapen om miljöfrågor är också ett viktigt verktyg 
men verkar mer långsiktigt. Kommunerna bör säker-
ställa att personalen har god kompetens och genom-
föra kunskapshöjande åtgärder gentemot kommunin-
vånare, närings- och föreningsliv. 
 
 
 

Bakgrund till miljöområdet 

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling gäller för 
upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster 
samt av byggkoncessioner. Syftet med lagen är att 
offentlig verksamhet ska använda offentliga medel på 
bästa sätt och ge leverantörerna möjlighet att sälja 
varor och tjänster till upphandlande myndigheter på 
lika villkor. Här finns möjligheter för kommunerna att 
efterfråga miljöanpassade varor och tjänster. 
 
För att stimulera marknaden för ekologiska livsmedel 
satte regeringen år 2006 upp målet att ekologiska 
livsmedel i offentlig sektor skulle öka till 25 procent år 
2010. År 2010 såg man att målet inte var uppfyllt och 
något nytt mål har inte fastställts ännu så målet om 
25 % anses löpa på tills vidare.  
 

Kunskap om miljö 

Kretsloppstänkandet är en av de allra viktigaste 
grundstenarna i den ekologiska hållbarheten. Därför 
är det viktigt att vi har goda kunskaper om hur krets-
loppet fungerar och att vi på alla nivåer i samhället 
kan applicera kretsloppstänkandet för att även kom-
mande generationer ska kunna ha en god livsmiljö. 
 
Dessutom har FN:s klimatpanel, som bygger sina rap-
porter på omfattande forskning från 195 länder, pre-
senterat flera klimatrapporter som visar på att den 
globala uppvärmningen förvärras år efter år och den 
senaste rapporten bekräftar att klimathotet är allvar-
ligare än någonsin och att åtgärder måste vidtas.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miljömedvetenhet i Habo och Mullsjö  

 

Upphandling lokalt 

Både Habo och Mullsjö kommuner är små och samar-
betar därför med Jönköpings kommun vid stora upp-
handlingar som exempelvis livsmedel till skolkök. Gäl-
lande ramavtal finns för många områden, vilket be-
gränsar kommunernas egna möjligheter att forma 
upphandlingarna. För Habo och Mullsjö blir det därför 
viktigare att säkerställa att miljöanpassade produkter 
och tjänster avropas från befintliga ramavtal och att 
vid direktupphandlingar alltid ställa miljökrav.  
 
De ekologiska livsmedelsinköpen uppgick till 22 % i 
Habo och 16,5 % i Mullsjö år 2013. När det gäller när-
producerat får kommuner inom livsmedelsupphand-
ling inte verka diskriminerande och handelshindrande, 
till exempel genom att ställa krav på närodlat eller 
lokalproducerat. Kommuner får inte heller ställa krav 
på korta leveranstider eller att utländska producenter 
ska följa aktuell svensk lagstiftning. 
 

Kunskap lokalt 

Kommunerna har en viktig uppgift att sprida kunskap 
från klimatforskningen så att politiker och tjänstemän 
fattar beslut med den senaste forskning som un-
derlag. Det är även av stor vikt att alla som bor och 
verkar i Habo och Mullsjö har kunskap om miljö- och 
klimatproblematiken eftersom klimatfrågan är så stor 
och komplex. Alla måste vara med i arbetet med kli-
mathotet. 
 



 

25 

Mål för Miljömedvetenhet 
Habo och Mullsjö ska bidra till att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen. Med utgångspunkt i det regionala 
miljöprogrammet Luften och hälsans miljömål (revide-
ras och kallas sedan Hälsans miljömål) ska kommu-
nerna arbeta mot följande två övergripande mål inom 
detta miljöområde: 

 Miljöanpassade inköp och upphandlingar 

 Kunskapen om miljö, energi och klimat är god 
 
 

Övergripande mål 4 

Miljöanpassade inköp och upphandlingar 

Tidigare innefattade Miljöprogrammet att alla kom-
munala verksamheter och bolag skulle ta fram kemi-
kalieförteckningar. Detta genomfördes och nästa steg 
är att arbeta med att få till stånd ett systematiskt för-
hållningssätt med utfasning och utbildning. Även de 
tidigare uppsatta målen för ekologiska livsmedel upp-
nåddes och nästa steg blir att öka andelen ekologiska 
livsmedel ytterligare. 
 
Habo och Mullsjö samarbetar med Jönköpings kom-
mun vid stora upphandlingar. Det finns möjligheter att 
påverka genom att avropa miljösmart från gällande 
ramavtal och att ställa krav på bästa miljöklass vid 
övriga inköp och direktupphandlingar.  
 
Dessutom är det av vikt att i större utsträckning ta 
hänsyn till livscykelperspektiv, både ekonomiskt och 
miljömässigt sett. För att nå det övergripande målet 
med miljöanpassade inköp och upphandlingar har tre 
delmål tagits fram: 
 

Delmål 7: Ekologiska livsmedel som köps in i de 

kommunala verksamheterna ska uppgå till 25 % år 

2016 och 50 % år 2020. Även lokal- och svensk-

producerat ska väljas i den mån det är möjligt för 

att minska transporterna. 

Delmålet flyttas över från gamla Miljöprogrammet. 
För närvarande finns dock inget konkret nationellt mål 
för andel ekologiska livsmedel i offentlig verksamhet. 
Delmålet är dock starkt kopplat till det nationella mil-
jökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. 
 
Dagens lagstiftning möjliggör inte för kommuner att 
ställa krav på närproducerat vid livsmedelsupphand-
ling. Däremot kan lokal- och svenskproducerat avro-
pas från befintliga avtal i den mån det är möjligt. Det 
är även viktigt att skilja på miljöperspektiven gällande 
ekologiskt och närproducerat. Begreppet ekologiskt 

syftar i stort till användande av bekämpningsmedel 
och att djuren har det bra. Närproducerat är istället 
kopplat till utsläpp av växthusgaser och global miljö-
påverkan. 
 

Delmål 8: År 2020 har användningen av farliga äm-

nen i kommunala verksamheter och bolag upphört 

så långt som är möjligt. 

Delmålet fanns även i gamla Miljöprogrammet och är 
fortfarande mycket aktuellt att arbeta med. Delmålet 
har sin grund i det nationella miljökvalitetsmålet Gift-
fri miljö och dess precisering Användningen av särskilt 
farliga ämnen.  
 
Delmålet berör även flera av de nationella etappmå-
len under området Farliga ämnen som är kopplat till 
samma miljökvalitetsmål. Framför allt knyter delmålet 
an till de två etappmålen Kunskap om ämnens hälso- 
och miljöegenskaper och Minska barns exponering för 
farliga kemikalier. 
 
Delmålet syftar bland annat till att riskminsknings- och 
utfasningsämnen används i mindre utsträckning, att 
miljövänligt byggmaterial används vid byggande, att 
skolor och förskolor säkerställer en trygg miljö för små 
barn som är särskilt känsliga för farliga ämnen. 
 

Delmål 9: I alla kommunala verksamheter och bo-

lag beaktas miljöhänsyn och social hänsyn syste-

matiskt vid inköp och upphandling. 

Delmål 9 knyter an till Lagen om offentlig upphandling 
(1 kap. 9 a § LOU, 2007:1091) som säger: ”Upphand-
lande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social 
hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens 
art motiverar detta”. 
 
 

Övergripande mål 5 

Kunskapen om miljö, energi och klimat är god 

Det innefattade ett övergripande mål och delmål om 
att öka kunskapen om natur, miljö och kretslopp hos 
elever. Målet kvarstår men utvidgas till att omfatta 
även kommuninvånare och kommunorganisationen. 
För att nå det övergripande målet med god kunskap 
om miljö, energi och klimat har därför tre delmål ta-
gits fram: 
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Alla som bor och verkar i 
Habo och Mullsjö kan bidra 
genom att  

 Handla endast miljömärkta kemikalier 
 Handla ekologiska livsmedel 
 Handla med ett livscykelperspektiv 
 Minska konsumtionen av resurskrä-

vande varor och tjänster 
 Göra aktiva val och övergå till mer mil-

jöanpassadevaror och tjänster 
 Handla säsongsanpassat 
 Minska konsumtionen av kött 
 Minska det onödiga matsvinnet 
 Ta med egen påse när du handlar 
 Välj produkter med enkla förpackningar 
 

Delmål 10: Medvetandet om miljö- och energifrågor 

och hållbar utveckling ska öka bland kommunin-

vånarna. 

Delmålet riktar sig mot kommuninvånare men syftar 
på kommunernas arbete med kunskapshöjande åt-
gärder riktat mot samhället. Här är kommunernas 
energi- och klimatrådgivare på Energicentrum A6 en 
viktig aktör för att nå ut till kommuninvånare. Tid-
ningen +E som tagits fram i en regional samverkan är 
också en lämplig kanal att nå ut med information och 
inspiration till kommuninvånare 
 
Kommunens invånare är de som kan göra de stora 
miljöförbättringarna. Kommunen själv kan bara föregå 
med gott exempel och inspirera till bra miljöval. 
 

Delmål 11: Elevernas kunskap om natur, miljö, 

energi och kretslopp ska öka genom systematiskt 

miljöarbete på skolor och förskolor. 

Delmålet flyttas över från gamla Miljöprogrammet 
eftersom det fortfarande är aktuellt att arbeta med. 
Delmålet har sin grund i läroplanerna där det i skolans 
värdegrund och uppdrag står att elever får möjlighet 
att ta ansvar för miljön de själva direkt kan påverka 
och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 
övergripande och globala miljöfrågor. 
 

Delmål 12: Kommunens personal har goda miljö-

kunskaper. 

Miljöprogrammet är ett styrdokument som ska följas 
av alla kommunanställda i alla verksamheter och bo-
lag. Ett väl förankrat miljöarbete i den kommunala 
verksamheten är en förutsättning för att kommunen 
som organisation ska kunna föregå med ett gott ex-
empel för kommuninvånare. Förståelsen för övergri-
pande miljöfrågor behöver öka. Men även miljöfrågor 
på detaljnivå blir i längden viktiga, som exempelvis 
injustering av ventilation, hur man bygger miljöan-
passat och hur man tar största miljöhänsyn vid arbe-
ten i natur- och kulturnära miljöer. 
 
 

”Energicentrum A6 är 

en viktig aktör för att nå 

ut till kommuninvånare.” ” 
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MILJÖOMRÅDE: RENT VATTEN 

Miljöområdets koppling till 
nationella miljökvalitetsmål: 
Ingen övergödning 
Levande sjöar och vatten-
drag 
Grundvatten av god kvalitet 
 
 
 
Läs mer om miljömålen på 
www.miljomal.se 

 
 
 
Miljöområdet knyter an till det regionala miljöpro-
grammet Miljömålen för vattnets bästa. Miljöområdet 
handlar bland annat om avlopps- och dagvatten, vat-
tenförsörjning, vattenskyddsområden och vattenkvali-
tet i sjöar och vattendrag. Sjöar, vattendrag och vat-
tentäkter är av stor vikt för många hotade arter och 
för framtida dricksvattenförsörjning. Därför är det 
viktigt att vi vårdar våra vatten med omsorg. 
 
Miljöproblem finns i flera vattendrag, både i Habo och 
Mullsjö men även i Sverige och i världen som helhet. 
Det är viktigt att vattenförvaltningens arbete med 
EU:s vattendirektiv får fortsätta för att uppnå god 
status i våra sjöar och vattendrag på lång sikt. 
 
 

Bakgrund till miljöområdet 

EU:s vattendirektiv infördes år 2000 och syftar till att 
skapa nya arbetssätt för att arbeta med vattenfrågor 
inom EU. Vattendirektivet gäller alla sjöar och vatten-
drag. I Sverige arbetar vi med detta genom Vattenför-
valtningen som har målsättningar för sexårscykler. Det 
övergripande målet är att uppnå god vattenstatus till 
år 2015, eller senast till år 2027. 
 
Vattenförvaltningen arbetar för att bygga upp kun-
skap om sjöar och vattendrag och vad som behöver 
göras för att förbättra vattenkvaliteten. När det gäller 
vårt dricksvatten är det kommunen som förser sam-
hället med rent vatten i tätorterna. Mycket av det 
som släpps ut från industrier och spolas ned i toaletter 
kan inte renas i reningsverken. Därför är det allas an-
svar att se till att våra sjöar och vattendrag inte föro-
renas. 
 
Vattenförvaltningen arbetar utifrån ett åtgärdspro-
gram med åtgärder för kommuner och andra organi-
sationer för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
uppnås. För uppföljning av hur Sveriges vattenföre-
komster mår finns ett vatteninformationssystem 
(VISS). Där kan man få information om ekologisk och 
kemisk status, vilka miljökvalitetsnormer som gäller, 
resultat från övervakningsstationer, skyddade områ-
den och vilka åtgärder som är planerade och genom-
förda för vattenförekomsterna. För ekologisk status 
bedömer man utifrån biologiska, fysikaliska och hyd-
romorfologiska kvalitetsfaktorer. Den kemiska statu-
sen grundar sig på halter av tungmetaller och andra 
föroreningar. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rent vatten i Habo och Mullsjö 

Vattenförvaltningen statusklassificerar landets vatten-
förekomster i fem vattendistrikt. Habo hör främst till 
Södra Östersjöns distrikt, men även Mullsjö med 
mindre än 10 % inom distriktet. Mullsjö hör främst till 
Västerhavet och dit hör även Habo till viss del. 
 
Kommunen är huvudman för både vatten- och av-
loppsverksamheten. Detta utgör en viktig samhälls-
funktion och ett stort ansvar med att förse kommu-
ninvånarna med rent dricksvatten och omhänderta 
avloppsvattnet. En regional anslutningspolicy för 
kvalitetssäkring av inkommande avloppsvatten till 
reningsverken har tagits fram som en del i det region-
ala miljöarbetet. 
 
Det finns idag både övergödnings- och försurnings-
problematik i vattendragen i Habo och Mullsjö. Ett 
vattenskyddsområde för Vättern har dock nyligen 
beslutats och omfattar hela Vätterns sjöyta, tillrinn-
ande vattendrag samt en 50 meter strandzon. Skydds-
zonen beräknas ha en positiv effekt på övergödnings- 
och försurningsproblematiken. 
 
I kommunernas åtgärdsarbete ingår bland annat att 
arbeta med tillsyn av verksamheter och förorenings-
skadade områden, ställa krav på hög skyddsnivå för 
enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst 
inte uppnår god status och att utveckla planläggning 
och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten 
uppnås och inte överträds. 
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Mål för Rent vatten 

Habo och Mullsjö ska bidra till att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen som berör vattenfrågor och även 
Vattenmyndighetens mål och åtgärder som berör 
kommunerna. Med utgångspunkt i det regionala mil-
jöprogrammet Miljömålen för vattnets bästa ska 
kommunerna arbeta mot följande övergripande mål 
inom detta miljöområde: 
 

 Minska miljöpåverkan på sjöar, vattendrag och 
dricksvattentäkter 

 
 

Övergripande mål 6 

Minska miljöpåverkan på sjöar, vattendrag 
och dricksvattentäkter 

Som en del i arbetet med att minska miljöpåverkan på 
sjöar, vattendrag och dricksvattentäkter arbetar 
kommunerna med Vattenförvaltningens åtgärdspro-
gram som gäller fram till och med 2015 där totalt sex 
åtgärder berör kommunerna. Detta kommer sedan att 
revideras och gå in i en ny sexårscykel 2015-2021. 
Miljöförvaltningen arbetar även med vattenfrågor i sin 
tillsynsverksamhet, exempelvis genom att ställa krav 
på bristfälliga avlopp. För att nå det övergripande 
målet med minskad miljöpåverkan på vatten har två 
delmål tagits fram: 
 

Delmål 13: Tryggad vattenförsörjning och minime-

rad miljöpåverkan från dagvatten och reningsverk. 

Delmålet är särskilt kopplat till det nationella miljö-
kvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet genom 
preciseringen av Grundvattnets kvalitet. I det region-
ala åtgärdsprogrammet Miljömålen för vattnets bästa 
lyfts även vattenförsörjning fram som ett prioriterat 
område att arbeta med. Dessutom ökar de hårdgjorda 
ytorna i samhället och medför att allt mer dagvatten 
behöver renas. Mycket av dagvattnet går dessutom till 
avloppsreningsverken och medför en onödig belast-
ning.  
 
Dagens reningsverk klarar dessutom inte av att bryta 
ned alla läkemedelsrester utan många följer med det 
renade avloppsvattnet ut i naturen mer eller mindre 
opåverkade. Läkemedel utsöndras ur kroppen via urin 
och fekalier, antingen i sin ursprungliga form eller som 
nedbrytningsprodukter, och hamnar sedan i avloppet. 
Läkemedelsresterna är ofta långlivade och vattenlös-
liga och eftersom de är utformade för att ha en biolo-
gisk effekt på människan finns en oro för att de kan 
påverka även fiskar och andra vattenlevande organ-
ismer negativt. 

Delmål 14: Samtliga sjöar och vattendrag i kom-

munen har god kemisk och ekologisk status sen-

ast år 2020. 

Delmålet har en stark koppling till det nationella mil-
jökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag genom 
preciseringen av God ekologisk och kemisk status. I 
stora drag är Habo och Mullsjö förskonade från stora 
miljöproblem kopplade till kopplade till kommunernas 
vattenförekomster. Genomgående för en stor del av 
vattendragen i både Habo och Mullsjö är att det finns 
någon form av vandringshinder för vattenlevande 
organismer, en hydromorfologisk kvalitetsfaktor.  
 
I Mullsjö har samtliga vattendrag klassats med måttlig 
status bland annat på grund av detta, medan samtliga 
sjöar klassas med god status. I Habo har de flesta vat-
tendragen god status trots vandringshinder och även 
samtliga sjöar förutom Domneådammen har god sta-
tus. I Mullsjö bedöms Vasabäcken vara av högsta prio-
ritet för åtgärder eftersom både biologiska, fysikaliska 
och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer sänker dess 
status till måttlig. I Vasabäcken finns nämligen dessu-
tom förhöjda halter av miljögifter (zink) och övergöd-
ning på grund av belastning av näringsämnen. 
 
I Habo bedöms Svedån, Lufsebäcken, Domneån och 
Holmån med måttlig status. Svedån är den högst prio-
riterade vattenförekomsten där det finns ett stort 
behov av hydrologisk restaurering. 
 

Alla som bor och verkar i 
Habo och Mullsjö kan bidra 
genom att  

 Tvätta bilen i en anläggning där vattnet 
renas. 

 Installera snålspolande utrustning 
 Använd miljömärkta produkter 
 Använd rätt dos av tvätt- och diskmedel 
 Minska användningen av kemiska pro-

dukter vid städning 
 Gödsla sparsamt samt undvika kemiska 

bekämpningsmedel vid trädgårdsskötsel 
 Se till att enskilda avloppsanordningar 

lever upp till miljöbalkens krav 
 Endast spola ned toalettpapper i toalet-

ten 
 Damm- och vattenkraftägare kan miljö-

anpassa flödesregleringen och passa-
gemöjligheterna för fisk och andra vat-
tenlevande organismer 
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MILJÖOMRÅDE: NATUR OCH DJUR 

Miljöområdets koppling till 
nationella miljökvalitetsmål: 
Myllrande våtmarker 
Levande skogar 
Ett rikt odlingslandskap 
Ett rikt växt- och djurliv 
 
 
 
Läs mer om miljömålen på 
www.miljomal.se 
 

 
 
 
Miljöområdet knyter an till det regionala miljöpro-
grammet Djurens och växternas miljömål. Miljöområ-
det handlar om den biologiska mångfalden och sko-
garnas produktionsförmåga, tätortsnära skog, natur-
värden och sociala värden i naturen. Målen för att 
värna landskapsbilden är beroende av det sätt vi an-
vänder vår omgivning. I detta avseende är alla som 
brukar mark, jordbruk som skogsbruk de viktigaste 
aktörerna. 
 
Myndigheter och kommuner spelar en viktig roll i att 
samordna och förmedla information samt att skydda 
och förvalta särskilt värdefulla områden, exempelvis 
genom reservatsbildning.  
 
 
 

Bakgrund till miljöområdet 

En skogsägare ansvarar för en mängd värden som 
denne kan förvalta på olika sätt. I regel innebär 
skogsmark stora ekonomiska värden men här finns 
även annat som går att sätta stora värden på, exem-
pelvis friluftsliv, natur- och kulturmiljöer. Skogen är en 
av de viktigaste källorna till förnybara råvaror för 
energiproduktion och byggnadsmaterial. Naturen 
utgör även en grund för turism, rekreation och inte 
minst för en god folkhälsa. Därför utgör detta miljö-
område en viktig arena för kommunerna att arbeta 
med både naturvärden och folkhälsa. 
 
Naturtyper och ekosystem kan inte ses som obero-
ende enheter utan man måste se på naturen ur ett 
landskapsperspektiv. Det finns många hot mot den 
biologiska mångfalden och en minskad variation i 
landskapet blir vanligare. Invasiva arter bedöms vara 
ett av de största globala hoten mot biologisk mångfald 
vilket bland annat beror på en ökad global handel. 
Värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
behöver belysas och många olika verksamhetsutövare 
måste ta bättre hänsyn till våtmarkernas funktion och 
värden. Våtmarker är dessutom en av de naturtyper 
som förväntas bli hårdast drabbade av framtida kli-
matförändringar. 
 
Lantbruket producerar först och främst livsmedel men 
utgör även olika livsmiljöer för växter och djur på 
grund av dess stora variation. Odlingslandskapets 
heterogenitet är idag hotat vilket bland annat beror 
på högre lönsamhetskrav som gör att markerna inte 
brukar hållbart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natur och djur i Habo och Mullsjö 

Jönköpings län ligger i den södra barrskogsregionen 
med en naturlig utbredning av tall och gran. År 2010 
fanns, utav strax under 17 000 skogsägare i hela länet, 
varav 462 i Habo och 275 i Mullsjö. Av 22 000 hektar 
produktiv skogsmark i Habo är 2 000 allmän mark och 
av 14 000 hektar i Mullsjö är nästan all mark privat-
ägd. 
 
Hela Mullsjö kommun domineras av skog med inslag 
av småskalig odlingsbygd med både större och mindre 
inslag av barrskog och myrmark. Kring Sandhem före-
kommer en landskapskaraktär som är unik för kom-
munen, nämligen odlingsbygd med stora inslag av 
skog. 

 
Stora delar av Habo är dominerat av odlingsbygd med 
stora inslag av skog som omger Habo tätort. I norra 
Habo övergår odlingslandskapet i barrskog med större 
inslag av myrmark och Hökensås som är en urbergs-
platå med stor mångformighet i topografin. Hökensås 
är föremål för kraftiga intressen och skydd rörande 
dess natur- och friluftsvärden.I Mullsjö finns fem Na-
tura-2000 områden och i Habo sjutton. Framför allt är 
Vättern ett framstående exempel. Det finns även en 
mängd olika biotopskydds- och naturvårdsområden i 
båda kommunerna. 

”Naturen är en grund 

för turism, rekreation 

och en god folkhälsa.” ” 
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Mål för natur och djur 

Habo och Mullsjö ska bidra till att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen. Med utgångspunkt i det regionala 
miljöprogrammet Djurens och växternas miljömål ska 
kommunerna arbeta mot följande två övergripande 
mål: 
 

 Grönstrukturerna är bevarade och naturtillgäng-
ligheten är god 

 Natur- och kulturmiljövärdena är bevarade 
 
 

Övergripande mål 7 

Grönstrukturerna är bevarade och naturtill-
gängligheten är god 

Skog och grönområden är en viktig resurs för rekreat-
ion och särskilt de tätortsnära strukturerna. Kraven på 
att skydda skogsområden i närheten av tätorterna för 
att främja friluftslivet har blivit större. Tätortsnära 
skog- och grönområden är även viktigt ur ett folkhäl-
soperspektiv då den stimulerar kommuninvånarna att 
röra sig mer i skog och mark. För att nå det övergri-
pande målet med bevarade grönstrukturer och god 
naturtillgänglighet har två delmål tagits fram: 
 

Delmål 15: Tätortsnära natur som är värdefull för 

friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mång-

falden värnas och bevaras. 

Delmålet motsvarar preciseringen Tätortsnära natur 
av miljökvalitetsmålet Ett rikt djur- och växtliv.  
 

Delmål 16: Tillgängligheten till naturen värnas och 

bevaras 

Delmålet motsvarar preciseringen Friluftsliv i de tre 
miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap, Levande 
skogar och Myllrande våtmarker.   
 
De sevärdheter som har med natur att göra är stort 
sett jämnt spridda i kommunerna men det finns kon-
centrationer, exempelvis längs Vätterns strand. Även 
sevärdheter av kulturellt värde finner man spridda 
men med en viss koncentration i ett område som 
sträcker sig från Habo mot sydväst. För Fiskebäck, 
Hökensås och Nyckelås poängteras friluftlivsvärdena 
speciellt, men friluftlivsvärden återfinns i flertalet av 
naturreservaten. 
 

Mullsjö kommun hyser de flesta besöksmålen för fri-
luftsliv. Ett flertal facilitet som skidanläggningar, ka-
notleder, ridanläggningar, fiske, bad och camping 
återfinns inom ett brett stråk längs Stråken och Tidan. 
Habo kommun har naturreservatet Hökensås i norr 
med fiske och vandringsleder samt bad och camping 
längs vätterstranden. 
 
 

Övergripande mål 8 

Natur- och kulturmiljövärdena är bevarade 

I både Habo och Mullsjö finns det flera naturreservat, 
naturvårdsområden, biotopskyddsområden och Na-
tura-2000 områden.  Naturreservat är den vanligaste 
formen av skyddad natur i Sverige. Bakgrunden till att 
områden skyddas är att människor har förstört na-
turmiljöer i mycket snabb takt de senaste femtio åren.  
 
Natur- och kulturmiljövärdena i dagens odlingsland-
skap är resultatet av hur det har brukats av människan 
under flera tusen år. En stor del av alla växt och 
djurarter finns i slåtter- och betesmarker samt i åker 
och vägrenar, åkerholmar, våtmarker och andra små-
biotoper. Dessa ger även en bild av hur våra förfäder 
levde och brukade odlingslandskapet. Den biologiska 
mångfalden och kulturmiljöerna är beroende av ett 
fortsatt jordbruk, men också av vilka metoder som 
används. 
 
För att nå det övergripande målet om bevarade natur- 
och kulturmiljövärden har två delmål tagits fram: 
 

Delmål 17: Skötsel av skog- och markområden ska 

ske med miljö- och naturhänsyn så att dess natur- 

och kulturmiljövärden bevaras. 

Delmålet motsvarar preciseringen Bevarade natur- 
och kulturmiljövärden av miljökvalitetsmålet Levande 
skogar. Det har även sin grund i de målbilder för mil-
jöhänsyn som beslutats av Skogsstyrelsen under 2013 
och syftar dels på kommunens egen skog- och mark-
skötsel men framförallt på privata marker där kom-
munen inte har rådighet. En samsyn för miljöhänsyn i 
skogsbruket eftersträvas och bör också eftersträvas i 
alla situationer där natur- och kulturmiljövärden finns. 
 
Majoriteten av naturreservaten i kommunerna utgörs 
av värdefulla skogsmiljöer, både i form av igenvuxna 
lövängar och i gammal, naturskogsliknande skogar. 
Andra naturreservat utgörs istället av värdefulla mos-
sar, myr- och våtmarker.  
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Delmål 18: Skötsel av odlingslandskap och våt-

marksområden ska ske med miljö- och naturhän-

syn så att dess natur- och kulturmiljövärden beva-

ras. 

Delmålet motsvarar dels preciseringen Kultur- och 
bebyggelsemiljöer av miljökvalitetsmålet Ett rikt od-
lingslandskap och dels preciseringen Bevarade natur- 
och kulturmiljövärden av miljökvalitetsmålet Myll-
rande våtmarker. 
 

 

Alla som bor och verkar i 
Habo och Mullsjö kan bidra 
genom att  

 Respektera allemansrätten 
 Utnyttja vandringsleder 
 Värna om tätortsnära skog och grönom-

råden 
 Skogsägare kan bedriva miljöcertifierat 

skogsbruk 
 Damm- och vattenkraftägare kan miljö-

anpassa flödesregleringen och passa-
gemöjligheterna för fisk och andra vat-
tenlevande organismer 

 
Skogsägare kan bidra genom att 
 Öka mängden död ved 
 Öka inslagen av lövträd 
 Lämna brandfält intakta 
 Lämna kantzoner i anslutning till sjöar 

och vattendrag. 
 
Jordbrukare kan bidra genom att 
 Sköta kulturlämningar i anslutning till 

jordbruksmark 
 Bedriva ekologiska jordbruk 
 Hålla betesdjur på naturbetesmarker 

istället för åker 
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DEL 2: HANDLINGSPLAN 
Del 2 innehåller handlingsplanen till Miljöprogrammet med alla åtgärder för att nå miljömålen
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Läsanvisningar 
Utgångspunkten i miljöarbetet är att ha ett konkret 
och tydligt Miljöprogram som anger både riktningen 
för fortsatt miljöarbete och operativa åtgärder för de 
närmaste åren. Med utgångspunkt i tidigare års ar-
bete med Miljöprogrammet, det nationella miljömåls-
systemet, det regionala miljö- och energiarbetet samt 
i kontakt med externa aktörer har handlingsplanen till 
Miljöprogrammet tagits fram. 

 

Handlingsplanens struktur 

Handlingsplanen är uppbyggd utifrån målstrukturen i 
Miljöprogrammet. Detta innebär att åtgärderna är 
listade i den ordning som de fyra miljöområdena, åtta 
övergripande målen och arton delmålen är uppställda 
i själva Miljöprogrammet. De övergripande målen är 
en viljeinriktning medan delmålen är mer av tidssatt 
och mätbar karaktär. Dock är inte alla delmål mätbara 
och uppföljningsbara i samma utsträckning. Alla fyra 
miljöområden är kopplat till vart och ett av de region-
ala miljöprogrammen och klimat- och energistrategin. 

 

Åtgärderna 

De flesta åtgärder i denna handlingsplan gäller både 
Habo och Mullsjö kommuner. Några åtgärder gäller 
dock i bara ena kommunen vilket framgår i åtgärdsru-
brikerna. Genomförandetiden varierar mellan åtgär-
derna och är angiven som Tidsram i respektive åtgärd.  
 
Åtgärdernas status för respektive förvaltning och bo-
lag ska årligen redovisas i tillhörande nämnd/utskott 
och bolagsstyrelse och sedan rapporteras till miljö-
strategen. Strategen sammanställer resultatet som 
presenteras för Kommunfullmäktige i respektive 
kommun. 
 
I följande stycken ges en beskrivning av hur åtgärder-
na är strukturerade för att uppföljningen ska kunna 
ske på ett enkelt och systematiskt sätt. 
 

Åtgärdsbeskrivning 

För varje åtgärd ges inledningsvis en beskrivning av 
åtgärden genom en kort bakgrund om vad åtgärden 
innebär att genomföra. Många åtgärder består av två 
delar, a) och b) medan andra bara innehåller en del. 
 

Bedömningskriterier 

Status på åtgärderna ska årligen bedömas för att följa 
hur långt arbetet kommit för att nå målen.  Bedöm-
ningsskalan består av fyra bokstäver enligt följande: 
 

 G - Genomförd 

 H - Halvvägs genomförd 

 P - Påbörjad 

 E - Ej påbörjad 
 
För varje åtgärd finns en text under rubriken Bedöm-
ning av genomförande där ovanstående bedömnings-
skala ska vägleda den ansvariga förvaltningen och 
bolaget i bedömningen av om åtgärden är genomförd. 
För de åtgärder som innehåller två delar kräver G att 
både a) och b) är uppfyllt medan de åtgärder som 
endast innehåller en del ges en särskild beskrivning av 
hur åtgärden ska bedömas. 
 

Ansvar för åtgärder 

För varje åtgärd har minst en ansvarig nämnd, utskott 
eller bolagsstyrelse, förvaltning och tjänsteman ut-
setts beroende på åtgärdens karaktär. Ansvarig tjäns-
teman är i regel förvaltningschefen på angiven ansva-
rig förvaltning eller bolagets VD på de kommunala 
bolagen. Ett exempel på hur detta kan vara formulerat 
”Miljönämnden, Miljöförvaltningen, Miljöchefen”.  
 
Exemplet innebär att miljöchefen har som ansvar att 
årligen följa upp miljöförvaltningens åtgärder till mil-
jönämnden, men innebär inte att miljöchefen är den 
som operativt genomför åtgärden. Den angivna tjäns-
temannen är ansvarig för åtgärden men bestämmer 
själv hur åtgärden genomförs och fördelas inom sin 
verksamhet. 
  
För att få en överblick på hur åtgärderna är fördelade 
finns i tabell 1 en sammanställning över åtgärdsför-
delningen på de olika förvaltningarna. Sidnummer är 
inte angivet, åtgärderna kommer i nummerordning. 
 

Tidsram 

En tidsram är satt för alla åtgärder så att de överlap-
par varandra med syfte att fördela åtgärderna jämnt 
över programperioden. Tidsramen utgår alltid från 
2014 men varierar mellan åren fram till 2017, efter 
revidering till och med 2019. Tidsramen är tänkt att 
fungera som en deadline för ansvarig förvaltning och 
bolag om när en åtgärd senast ska vara genomförd. 
Varje nämnd och bolagsstyrelse bör så snart som möj-
ligt upprätta en intern plan för genomförande av åt-
gärderna utifrån den satta tidsramen. 
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Resursbehov 

En bedömning av resursbehovet finns angiven för 
varje åtgärd. Resursbehovet är angivet antingen som 
personella resurser eller ekonomiska resurser.  Syftet 
med bedömningen är att ge tjänstemännen, nämn-
derna, förvaltningarna och beslutsfattande politiker 
en bild av vilken arbetsinsats och vilka ekonomiska 
resurser som krävs för att genomföra handlingspla-
nens åtgärder. Bedömningen av resursbehovet är 
alltså ingen exakt prislapp utan snarare en uppskatt-
ning av hur omfattande en åtgärd är. 
 
Många åtgärder kräver inga särskilda tillskott av eko-
nomiska medel men tar möjligtvis personella resurser 
i anspråk. I de fall en förvaltning eller bolag bedömer 
att särskilda ekonomiska medel behöver skjutas till för 
att kunna genomföra en åtgärd är det upp till den 
förvaltningen eller bolaget att äska tillskott av eko-
nomiska medel i den överordnade nämnden, utskot-
tet eller bolagsstyrelsen. 
 

Uppföljning 

Alla åtgärder ska årligen följas upp av ansvarig för-
valtning/enhet och kommunalt bolag. En lägesrapport 
lämnas årligen till miljöstrategen som i sin tur sam-
manställer ett miljöbokslut. Bokslutet redovisas till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband 
med årsredovisningen.  
 

Nämndernas och bolagsstyrelsernas 
årliga arbete med Miljöprogrammet 

Arbetet med Miljöprogrammet är en ständigt på-
gående process under året i alla förvaltningar och 
bolag och varje nämnd och bolagsstyrelse har ett an-
svar att se till att arbetet med Miljöprogrammet blir 
naturlig del av verksamheten.  
 
I början på året i samband med bokslutet ska alla 
nämnder och bolagsstyrelser genomföra en uppfölj-
ning av åtgärdsarbetet i dess förvaltningar och bolag 
och rapporterar till miljöstrategen som i sin tur sam-
manställer och utvärderar resultatet. 
 

Miljömålspott 

Varje nämnd och bolagsstyrelse har även ansvar att 
ansöka om ekonomiska medel från miljömålspotten 
för att genomföra åtgärder i handlingsplanen.

”Varje nämnd och bo-

lagsstyrelse bör så snart 

som möjligt upprätta 

en intern plan för ge-

nomförande av åtgär-

derna utifrån den satta 

tidsramen.” 

 

Förvaltning/bolag Åtgärder (åtgärdsnummer i handlingsplanen) 

Habo Energi AB 5, 8, 31 
Habo Bostäder AB 4, 5, 6, 22, 31 
Mullsjö Energi & Miljö AB 5, 31, (34, 35, 37, 38, 40), 42 
Mullsjö bostäder AB 4, 5, 6, 22, 31 
Fritids- och kulturförvaltningen/avd. 1, 47 
Miljöförvaltningen 3, 36, 39, 41, 43, 44 
Tekniska förvaltning-
en/Samhällsbyggnadsavd. 

 

- Plan och bygg 16, 18, 31, 45, 50, 51 
- Fastighetsenheten 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22, 31 
- Gata/park (VA-åtgärder) 16, 32, (34, 35, 37, 38, 40), 45, 46, 48, 49, 51 
- Kostenheten 19 
Kommunledningskontoret  
- Personalenhet 13 
- IT-enhet 12 
- Ekonomienhet 25 
Miljöstrategen 2, 26, 27, 28, 33, 52 
Barn- och utbildningsförvaltningen 23, 29, 30 
Socialförvaltningen 14 
Alla förvaltningar och bolag 10, 11, 15, 17, 20, 21, 24 

 

Tabell 1. Fördelning av åtgärder på alla kommunala förvaltningar och bolag 

” 
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Miljöområde Energi och klimat Miljömedvetenhet 

ÖVERGRIPANDE 

MÅL 

EFFEKTIVARE OCH KLIMATSMART ENERGI-

ANVÄNDNING 

FOSSILBRÄNSLEFRIA OCH SMARTA TRANS-

PORTER 

FÖRBEREDDA OCH ANPASSADE INFÖR 

KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

MILJÖANPASSADE INKÖP OCH UPPHANDLINGAR KUNSKAPEN OM MILJÖ, ENERGI OCH KLIMAT ÄR 

GOD 

Delmål 

 

Åtgärder 

År 2020 bedriver alla företag och för-

eningar i kommunen energieffektivi-

seringsarbete. 

1. Energieffektivisera föreningslivet 
2. Energikontor Norra Småland 
3. Utveckla tillsynen på energihushållning 
 

Energianvändningen i de kommunala 

verksamheterna och bolagen är 25 % 

effektivare år 2016 och 30 % effekti-

vare år 2020 jämfört med år 2008. 

4. Energieffektivt byggande 
5. Handlingsplan för energieffektivisering 
 

Andelen förnybar energi till lokaler 

och bostäder i kommunala verksam-

heter och bolag ska uppgå till 75 % år 

2016 och 100 % år 2020. 

6. Elabonnemang om köp av förnybar el  
7. Solceller uppförs på offentliga byggna-

der 

Andelen förnybar energi av kom-

munens och kommunala bolags to-

tala bränsleförbrukning ska uppgå 

till 25 % år 2016 och 50 % år 2020. 

8. Offentliga laddstolpar för elfordon 
9. Tankstationer för biogas 
10. Miljöanpassad fordonsflotta 
11. Utveckla den kommunala bilpoolen 
 

Kommunens och kommunala bolags 

transporter är 10 % effektivare år 

2020 jämfört med 2012. 

12. Skapa förutsättningar för resfria 
möten 

13. Förnyelse av resepolicyn 
14. Effektiva hemtjänstresor 
15. Inköp av elcyklar till kommunala 

verksamheter och bolag 
16. Planera och prioritera förbättring 

och utbyggnad av gång- och cykelvä-
gar 

17. Utbildning i sparsam körning 

Kommunen ska vara förberedd 

på de konsekvenser som följer 

av ett framtida förändrat kli-

mat senast år 2020. 

18. Kartering av risker i ett framtida 
förändrat klimat 

Ekologiska livsmedel som köps in i de 

kommunala verksamheterna ska uppgå 

till 25 % år 2016 och 50 % år 2020.  Även 

lokal- och svenskproducerat ska väljas i 

den mån det är möjligt för att minska 

transporterna. 

19. Kompetensutveckling miljösmart mat 
 

År 2020 har användningen av farliga äm-

nen i kommunala verksamheter och bolag 

upphört så långt som är möjligt. 

20. Systematisk utfasning av riskminsknings- 
och utfasningsämnen 

21. Utbildning i risk- och kemikaliehantering 
22. Miljöanpassat byggande 
23. Miljöanpassa och utveckla barnmiljöron-

den 
 

I alla kommunala verksamheter och bolag 

beaktas miljöhänsyn och social hänsyn 

systematiskt vid inköp och upphandling. 

24. LCC & LCA-analyser görs vid upphandling-
ar/avrop med betydande miljöpåverkan. 

25. Upphandlingspolicy innefattande hållbar-
hetsaspekter ska tas fram 

Medvetandet om miljö- och energifrågor 

och hållbar utveckling ska öka bland 

kommuninvånarna. 

26. Miljö- och hälsoåret 
27. Tidningen +E 
28. Energicentrum A6 
 

Elevernas kunskap om natur, miljö, energi 

och kretslopp ska öka genom systema-

tiskt miljöarbete på skolor och förskolor. 

29. Utveckla det pedagogiska hållbarhetsar-
betet på skolor och förskolor 

30. Utveckla skolgårdar vid skolor och försko-
lor 
 

Kommunens personal har goda miljökun-

skaper. 

31. Miljöanpassad kompetensutbildning för 
driftspersonal och byggslovshandläggare  

32. Utbildning i miljöhänsyn vid åtgärder i 
natur- och kulturmiljöer 

33. Tävlingar med miljöfokus för kommunan-
ställda 

Miljöområde Rent vatten Natur och djur 

ÖVERGRIPANDE 

MÅL 

MINSKA MILJÖPÅVERKAN PÅ SJÖAR, VATTENDRAG OCH DRICKSVATTENTÄKTER GRÖNSTRUKTUREN ÄR BEVARADE OCH NATUR-

TILLGÄNGLIGHETEN ÄR GOD 

NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDENA ÄR BEVARADE 

Delmål 

 

Åtgärder 

Tryggad vattenförsörjning och minimerad miljöpåverkan från dagvatten och reningsverk. 

34. Förbättringar av det kommunala spillvattennätet 
35. Framtagande av en dagvattenstrategi 
36. Provtagning av dricksvatten 
37. Upprätta en vattenförsörjningsplan 
38. Vattenskyddsområden 

 

Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen har god kemisk och ekologisk status senast år 2020. 

39. Fortsatt ytvattenkalkning 
40. En utökad provtagning på utgående avloppsvatten 
41. Åtgärda bristfälliga enskilda avlopp 
42. Framtagande av VA-plan (M) 
43. Restaurera och skydda Vätterbäckarna (H) 
44. Minska miljöpåverkan på prioriterade sjöar och vattendrag 

Tätortsnära natur som är värdefull för fri-

luftslivet, kulturmiljön och den biologiska 

mångfalden värnas och bevaras. 

45. Grönstrukturplan för tätorter 
46. Rutin för skyddsvärda träd, särskilt skydds-

värda träd, biotoper, andra strukturer och 
rödlistade arter 

 

Tillgängligheten till naturen värnas och beva-

ras. 

47. Ökad tillgänglighet till natur- och kulturmiljö-
områden 

Skötsel av skog- och markområden ska ske med miljö- och na-

turhänsyn så att dess natur- och kulturmiljövärden bevaras. 

48. Ökad information och dialog kring skog med höga naturvärden 
och sociala värden 

49. Kommunala naturreservat 
 

Skötsel av odlingslandskap och våtmarksområden ska ske med 

miljö- och naturhänsyn så att dess natur- och kulturmiljövärden 

bevaras. 

50. Höjning av jordbruksmarkens status i exploateringsärenden 
51. Vägar för biologisk mångfald och bevarande av natur- och kul-

turmiljövärden 
52. Guidningar på våtmarker 

Tabell 2. En översikt på Miljöprogrammets miljöområden, övergripande mål, delmål och åtgärder. 
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Övergripande mål 1 

Effektivare och klimatsmart energianvändning 

 

Delmål 1 

År 2020 bedriver alla företag och föreningar i kommunen energieffektiviseringsarbete.1 
 

1. Energieffektivisera föreningslivet 

Föreningar upplever många gånger en hög kostnad för energi i sina anläggningar samtidigt som 
möjligheten att påverka är liten. Det saknas ibland även kompetens för att göra de investeringarna 
som krävs för att minska sin energiförbrukning. Kommunen kan vara en pådrivande kraft med 
energieffektivisering i föreningslivet genom att bjuda in till rådgivningsträffar kring hur de kan på-
verka sin energiförbrukning och kostnader. 
 
För att föreningarna ska bli medvetna om energieffektiviseringspotentialen är det viktigt att få 
igång en dialog mellan fastighetsägare och föreningarna om hur incitament kan skapas för att både 
fastighetsägare och förening ska investera i energibesparande åtgärder. 
Åtgärden består av två delar: 
 

a) Kommunen genomför en enkätundersökning för att se potentialen för energieffektivisering 
inom föreningslivet.  

b) Kommunen, i samarbete med Energicentrum A6,  bjuder årligen in till minst en rådgiv-
ningsträff för representanter från föreningar kring hur de kan påverka sin energiförbruk-
ning och dess kostnader. 

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt. 
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Ingen av a) eller b) är uppfylld men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman 
Habo: Fritids- och kulturnämnden, Fritids- och kulturförvaltningen, Fritids- och kulturchefen 
Mullsjö: Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsavdelningen, Kommunutvecklaren 

Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Personella resurser: Åtgärden kräver främst tid för att genomföra undersökningen med avseende 
på energieffektivisering. Personal från Energicentrum A6 och förvaltning av fritids- och kulturären-
den avsätter tid för åtgärden. 

 

                                                           
1 Nyckeltal för delmål 1 anges med energibalans för kommun som geografiskt område, energistatistik från SCB 
och en enkätundersökning. 

MILJÖOMRÅDE: ENERGI OCH KLIMAT 
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2. Energikontor Norra Småland 

Energikontor Norra Småland är en del av Energikontoren Sverige och fungerar som samarbetspar-
ter för energi- och klimatrådgivarna i länet. Energikontoret bedriver även projekt inom tre områ-
den; byggnader, transporter och industri där Energimyndigheten är största uppdragsgivaren. Upp-
dragsgivare kan även vara offentliga och privata aktörer i norra Småland. Energikontorets vision är 
att genom samverkan skapa förutsättningar för kommuner och näringsliv att lättare ställa om till 
en hållbar verksamhet ur ett energi- och klimatperspektiv. Kommunen ska värna och utveckla sam-
arbetet med Energikontoret och aktivt marknadsföra verksamheten. Åtgärden innebär att kommu-
nerna arbetar aktivt för att marknadsföra Energikontorets verksamhet och aktiviteter, exempelvis 
genom frukostmöten och nätverksträffar för näringsliv. 

Bedömning av genomförande 
G: Kommunerna samarbetar med Energikontoret och marknadsför dess verksamhet systematiskt. 
H: Åtgärden bedöms vara delvis genomförd. Det finns utvecklingspotential i samarbetet. 
P: Åtgärden bedöms vara påbörjad. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman 
Kommunstyrelsen, Miljöstrategen (Kommungemensam) 

Tidsram 
2014-Löpande 

Bedömning av resursbehov 
Åtgärden bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 

 

3. Utveckla tillsynen på energihushållning 

En effektiv energianvändning och rätt val av energikälla kan bidra till minskad påverkan på klimatet 
och miljön. Enligt hushållningsprincipen i miljöbalken ska miljöfarliga verksamheter hushålla med 
energi och råvaror.  Det händer mycket inom energieffektiviseringsområdet så utan att definiera 
åtgärden i detalj innebär den att miljöförvaltningen ska genomföra projekt inom energitillsyn. Pro-
jektet kan exempelvis vara av informationskaraktär för att upplysa företagen om hur de kan uppnå 
effektiv energianvändning och öka andelen energi från förnybara källor. 

Bedömning av genomförande 
G: Projekt med energitillsyn är genomfört och rapporterat i miljönämnden. 
H: Projekt med energitillsyn är minst halvvägs genomfört  
P: Projekt med energitillsyn finns planerad i kommande verksamhetsplan 
E: Åtgärden är inte påbörjad 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman 
Miljönämnden, Miljöförvaltningen, Miljöchefen (Gemensamt för Habo och Mullsjö) 

Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Åtgärden bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 
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Delmål 2 

Energianvändningen i de kommunala verksamheterna och bolagen är 25 % effektivare år 2016 och 30 
% effektivare år 2020 jämfört med år 2008.2 
 

4. Energieffektivt byggande (nytt genomförande) 

Bostäder och lokaler står för en stor del av energianvändningen. Enligt EU:s direktiv om byggnaders 
energiprestanda ska alla nya byggnader senast år 2020 vara så kallade ”nära-nollenergibyggnader” 
där varje land får göra en egen tolkning och Sverige inte har någon fastslagen definition ännu. Jön-
köpings län ligger i klimatzon 3 där Boverkets kravnivå om 90 kWh/m2 gäller för bostäder och 80 
kWh/m2 för lokaler. Här har kommunen möjlighet att gå i framkant med det egna byggandet och 
visa goda exempel på miljöanpassat och energieffektivt byggande genom att sätta en låg nivå för 
specifik energianvändning och att satsa på miljövänligt bygg- och inredningsmaterial. Det finns 
även möjlighet att certifiera byggnader med avseende på energi och miljö, för att kunna visa på att 
man uppfyller en särskild standard. Åtgärden innebär att all nybyggnation av bostäder och lokaler i 
kommunen och kommunala bolag uppnår nivån med specifik energianvändning om maximalt 50 
kWh/m2 vilket är cirka 40-45 % lägre än Boverkets kravnivå. 

Bedömning av genomförande 
G: Nybyggda bostäder och lokaler uppfyller nivån om maximalt 50 kWh/m2.  
H: Nybyggda bostäder och lokaler uppfyller boverkets kravnivå, men inte 50 kWh/m2. 
P: Nybyggda bostäder och lokaler uppfyller ej nivån men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
 Bolagsstyrelsen, Habo bostäder AB, Bolagets VD 

Mullsjö:  
 Tekniska utskottet, Samhällsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadschefen 
 Bolagsstyrelsen, Mullsjö bostäder AB, Bolagets VD 

Tidsram 
2018-2019 

Bedömning av resursbehov 
Ekonomiska resurser: Det är svårt att bedöma om miljöanpassat och energieffektivt byggande in-
nebär en merkostnad. Detta beror till exempel på val av miljöklass och entreprenörens tidigare 
erfarenheter. Att satsa på energieffektivt byggande innebär ekonomiska besparingar för kommu-
nerna på både kort och lång sikt. 

 

                                                           
2 Nyckeltal för delmål 2 anges med intern energistatistik för kommunala verksamheter och bolag där den totala 
energianvändningen anges i MWh. För bostäder och lokaler anges energianvändningen i kWh/m2. Även ener-
gianvändning för gatubelysning och VA-verksamheten följs upp angivet i MWh per m3 eller belysningspunkt. 
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5. Handlingsplan för energieffektivisering 

Det finns många vägar att gå för att uppnå energieffektivisering och utvecklingen på området går 
fort. För att inte låsa möjligheterna med energieffektiviseringsarbetet konkretiseras inga specifika 
energieffektiviseringsåtgärder i handlingsplanen till Miljöprogrammet. Istället ska handlingsplaner 
för energieffektivisering arbetas fram för kommunernas tekniska förvaltningar och för de kommu-
nala bolagen. Handlingsplanerna avser lokaler och bostäder, gatubelysning, VA-verksamhet och 
fjärrvärmeverksamhet och ska ligga till grund för arbetet med att nå Miljöprogrammets energief-
fektiviseringsmål till år 2020. Åtgärden består av två delar: 
 

a) Handlingsplaner tas fram i respektive verksamheter enligt ovanstående beskrivning 
b) Handlingsplanerna integreras i verksamhetsplaneringen och revideras varje år. 

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt. 
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Ingen av a) eller b) är uppfylld men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
 Bolagsstyrelserna, Alla kommunala bolag, Bolagens VD 

Mullsjö:  
 Tekniska utskottet, Samhällsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadschefen 
 Bolagsstyrelserna, Alla kommunala bolag, Bolagens VD 

Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Personella resurser: Framtagande av handlingsplaner för Energieffektivisering. 
 
Ekonomiska resurser: Kommunen kan söka ekonomiskt stöd via t.ex. klimatklivet. Åtgärden syftar 
till att systematiskt energieffektiviseringsarbete kommer till stånd vilket innebär ekonomiska be-
sparingar för kommunerna på både kort och lång sikt. Många mindre billiga energieffektivise-
ringsåtgärder är sedan tidigare genomförda och i det framtida arbetet kommer investeringar med 
längre ”payoff-tid” troligen att krävas emellanåt för att kunna åstadkomma ytterligare energieffek-
tivisering vilket är viktigt att ta hänsyn till.  
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Delmål 3 

Andelen förnybar energi till lokaler och bostäder i kommunala verksamheter och bolag ska uppgå till 
75 % år 2016 och till 100 % år 2020.3 
 

6. Elabonnemang om köp av förnybar el i kommunala verksamheter och bolag 

Förnybar elektricitet kan produceras på flera olika sätt, exempelvis genom vattenkraft, vindkraft 
eller solcellsproduktion. Kommunen är en relativt stor organisation som använder en stor mängd 
elektricitet varje år.  Åtgärden bidrar till etappmål om förnybar energi i den regionala klimat- och 
energistrategin och innebär att alla kommunala bolag och verksamheter tecknar elabonnemang 
om köp av förnybar el senast år 2016. 

Bedömning av genomförande 
G: Alla kommunala verksamheter och bolag har tecknat elabonnemang om köp av förnybar eller el. 
H: Minst hälften av elanvändningen är förnybar 
P: Åtgärden bedöms vara påbörjad 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
 Bolagsstyrelsen, Habo bostäder AB, Bolagets VD 

Mullsjö:  
 Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadschefen 
 Bolagsstyrelsen, Mullsjö bostäder AB, Bolagets VD 

Tidsram 
2014-Löpande 

Bedömning av resursbehov 
Ekonomiska resurser: Eventuell merkostnad för elabonnemang om förnybar el beror på elleveran-
törens avtal och hur stor elanvändningen är.  

 

                                                           
3 Nyckeltal för delmål 3 är andel förnybar energi av total energitillförsel för uppvärmning och fastighetsel angi-

vet som procent och i MWh. Därutöver anges även egen producerad energi från solceller och solvärme (kWh). 
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7. Solceller uppförs på offentliga byggnader 

Genom att installera egna solceller kan egen el produceras. Detta innebär att man använder egen-
producerad el i större utsträckning när det är gott om sol och när solen inte skiner används istället 
mer el från elbolaget. En egen solcellsanläggning innebär samtidigt en insats för miljön eftersom 
elen är grön, alltså förnybar. Kommunen och det kommunägda bostadsbolaget äger många bostä-
der och lokaler vilket innebär stora takytor som potentiellt sett kan täckas med solceller och göra 
byggnaderna helt eller delvis självförsörjande på el. Åtgärden består av två delar: 
 

a) Solcellspaneler installeras på lämpliga takytor på kommunens och kommunala bostadsbo-
lags befintliga fastigheter alternativt vid nybyggnation. Strävansmålet är att solceller mot-
svarande cirka 0,5 % av den totala byggnadsarean i kommunen och kommunala bostadsbo-
lag sätts upp. 

b) Kommunen och kommunala bolag som installerar solceller använder även anläggningarna i 
kunskapsspridande syfte, t.ex. för undervisning, Klimatveckan, studiebesök och annat. 

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt. 
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Ingen av a) eller b) är uppfylld men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
Mullsjö:  

 Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadschefen 

Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Ekonomiska resurser: Kostnaden för solceller ligger omkring 15-25 tkr per installerad kW. För Habo 
motsvarar strävansmålet cirka 600-800 tkr och Mullsjö cirka 300-400 tkr. Den kostnaden är total-
kostnad för solcellspanel inklusive installation och eventuella bidrag. Projekteringskostnader till-
kommer som uppskattas till cirka 50 tkr. Bidrag för solceller kan sökas genom Länsstyrelsen. Åtgär-
den innebär på lång sikt en ekonomisk besparing för kommunerna eftersom en del av den inköpta 
elektriciteten ersätts av täcks upp av egenproducerad el. 
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Övergripande mål 2 

Fossilbränslefria och smarta transporter 

 

Delmål 4 

Andelen förnybar energi av kommunens och kommunala bolags totala bränsleförbrukning uppgår till 
25 % år 2016 och 50 % år 2020.4 
 

8. Offentliga laddstolpar för elfordon 

Genom att etablera ”tankställen” för elfordon kan Habo och Mullsjö bidra till utvecklingen av el-
fordon och underlättar för övergången mot en mer fossilfri fordonsflotta. Åtgärden innebär att: 
En strategi tas fram för hur och var offentliga laddstolpar för elfordon ska uppföras i kommunen 
och en dialog förs med aktörer för samarbete kring etablering av laddstolpar. Minst en offentlig 
laddstolpe uppförs i respektive kommun. 

Bedömning av genomförande 
G: Minst en offentlig laddstolpe för elfordon är uppförd i kommunen 
H: Kommunen har utsett platser och förbered förutsättningar för laddstolpar för elfordon i kom-
munen. 
P: Åtgärden är påbörjad. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
 Bolagsstyrelsen, Habo energi AB, Bolagets VD 

Mullsjö:  
 Tekniska utskottet, Samhällsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadschefen 

Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Personella resurser: Arbetsinsats under kortare period för framtagande av strategi för laddinfra-
struktur i kommunen. 
Ekonomiska resurser: Cirka 50-100 tkr för offentlig laddstolpe. Kostnad varierar bland annat bero-
ende på vilken laddtid man eftersträvar samt hur många som ska kunna ladda samtidigt. En snabb-
laddare (20-30 minuter) innebär en kostnad runt cirka 300 tkr. 

                                                           
4 Nyckeltal för delmål 4 är andel fordon avsedda för förnybara bränslen (%) och andelen förnybar energi av den 

totala bränsleförbrukningen angivet som procent och i MWh. 
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9. Tankstationer för biogas 

Biogas är ett attraktivt förnybart alternativ till fossila bränslen.  Tyvärr är inte infrastrukturen för 
tankstationer utbyggd i den utsträckning som krävs för en fungerande övergång till biogasdrivna 
fordon i kommunerna. Ett samarbete med andra kommuner är ett alternativ för att kunna få till-
stånd ett tankställe i någon eller båda kommuner. Ett exempel på ett gott samarbete är den av-
sättningsutredning som genomfördes som ett samarbete mellan Vetlanda, Eksjö och Sävsjö under 
2012. För att öka möjligheten att få till stånd en gaspumpstation i Habo och Mullsjö kan en sådan 
avsättningsutredning vara nödvändig men är inget som krävs av denna åtgärd. Åtgärden innebär 
att Habo och Mullsjö kommuner ska följa utvecklingen av marknaden för biogas samt delta i even-
tuella samverkansprojekt för utbyggnad av gaspumpstationer i länet.  

Bedömning av genomförande 
G: Kommunerna följer utvecklingen av marknaden för biogas samt deltar i eventuella samverkans-
projekt för utbyggnad av gaspumpstationer i länet. 
H: Kommunerna följer utvecklingen av marknaden för biogas. 
P: Åtgärden bedöms vara påbörjad. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo: Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
Mullsjö: Tekniska utskottet, Samhällsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadschefen 

Tidsram 
2014-Löpande 

Bedömning av resursbehov 
Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 

 

 

10. Miljöanpassad fordonsflotta (nytt genomförande) 

Kommunen är en stor organisation med många bilar som idag till stor del drivs på fossila bränslen. 
Regeringen har en vision om ett klimatneutralt Sverige till år 2050 och ett steg på vägen är en fossi-
loberoende fordonsflotta till år 2030. I länet är målet satt att majoriteten av bilarna ska vara fossil-
fria till år 2020 och för att nå dit finns olika tillvägagångssätt för att miljöanpassa den kommunala 
fordonsflottan. 
Inledningsvis krävs en inventering och utredning av alla kommunala verksamheters och kommu-
nala bolags fordon och transporter. Detta kommer att ge värdefull och nödvändig information om 
var fokus ska läggas. Inventeringen innebär att alla verksamheter ser över sina fordon och hur re-
sandet ser ut på daglig basis, främst gällande personbilar och lätta lastbilar. Detta för att kartlägga 
potentialen för elfordon.  
Möjligheten att tanka biogas finns idag inte i kommunerna vilket innebär att möjligheten till förny-
bart drivmedel är begränsat till antingen E85 eller ursprungsmärkt el. Åtgärden består av två delar: 

a) En inventering av alla verksamheters fordon ska genomföras enligt ovanstående beskriv-
ning och används sedan som beslutsunderlag för framtida val av fordon i kommunala verk-
samheter och bolag.  

b) Alla kommunala verksamheter och kommunala bolag ska välja fordon avsedda för förny-
bart bränsle, el eller laddhybrider. Gäller ej för fordon där dessa typer av drivmedel inte 
finns som alternativ, till exempel traktorer.  

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt. 
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Ingen av a) eller b) är uppfylld men arbetet är påbörjat. 
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E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Kommunstyrelsen, Alla förvaltningar, Kommunchefen 
 Bolagsstyrelserna, Alla kommunala bolag, Bolagens VD 

Mullsjö: 
 Kommunstyrelsen, Alla förvaltningar, Alla förvaltningschefer 
 Bolagsstyrelserna, Alla kommunala bolag, Bolagens VD 

Tidsram 
2014-Löpande 

Bedömning av resursbehov 
Personella resurser: Arbete med uppgifter kring fordonsflottan (mätarställningar, bränsleförbruk-
ning mm) 
Ekonomiska resurser: Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. Merkostnad upp till 100 tkr per 
bil vid inköp av elfordon eller laddhybrid. Om man vid budgetering genomför en livscykelkostnads-
analys för en bil avsedd för förnybart bränsle, el eller laddhybrid, kan dessa fordon på sikt leda till 
ekonomiska besparingar för kommunerna. En livscykelkostnadsanalys inkluderar kostnaden för en 
produkt sammanställd för hela livslängden, vilket för fordon bland annat kan innefatta skatter och 
drivmedelskostnader.  

 

Delmål 5 

Kommunens och kommunala bolags transporter är 10 % effektivare år 2020 jämfört med år 2012.5 
 

11. Utveckla den kommunala bilpoolen 

Ur många synpunkter är en bilpool att föredra i en kommunal organisation, inte minst ur miljösyn-
punkt. Många kommunala verksamheter använder bilarna på ett suboptimalt sätt. En bilpool kan 
alltså ur ren ekonomisk synpunkt vara att föredra då graden av användandet av leasade fordon kan 
öka. Ur miljösynpunkt skulle en bilpool både kunna minska antalet fordon och förenkla införandet 
av elektriskt drivna fordon eftersom dessa kan undantas vid längre resor (>15 mil). Åtgärden inne-
bär att en kommunal bilpool upprättas för personbilar, eller om en redan finns, utvidgas till att 
omfatta fler av den befintliga personbilsflottan. Åtgärden gäller endast då det anses vara aktuellt 
utifrån behov och antal fordon, åtgärden berör inte hemtjänst-/hemvårdsverksamheten.  

Bedömning av genomförande 
G: En förvaltningsgemensam bilpool finns upprättad för alla potentiella fordon. 
H: En bilpool finns upprättad för hälften av alla potentiella fordon. 
P: Åtgärden är påbörjad. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Kommunstyrelsen, Alla förvaltningar, Kommunchefen 
 Bolagsstyrelserna, Alla kommunala bolag, Bolagens VD 

Mullsjö:  
 Kommunstyrelsen, Alla förvaltningar, Kommunchefen  
 Bolagsstyrelserna, Alla kommunala bolag, Bolagens VD 

Tidsram 
2014-2019 

                                                           
5 Nyckeltal för delmål 5 är andel miljöfordon (%), energianvändningen från bränsleförbrukning och körda for-
donskilometer med personbilar och lätta lastbilar. Energianvändningen anges som en total (MWh) och per 
fordon (kWh/fordon). Även körda fordonskilometer anges som en total (km) och per fordon (km/fordon). 
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Bedömning av resursbehov 
Ekonomiska resurser: Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. Ju fler bilar som ingår i bilpoo-
len desto effektivare blir användningen eftersom bilarna blir tillgängliga för fler. En större bilpool 
kan på sikt leda till att minska antalet bilar och underlättar även införandet av elfordon, som är tre 
till fyra gånger effektivare än bensin- och dieselbilar. Detta innebär på sikt ekonomiska besparingar 
för kommunerna. 

 

12.  Skapa förutsättningar för resfria möten (nytt genomförande) 

Många tjänsteresor till och från möten kan undvikas om möten istället genomförs på distans via 
webben.  För att minska transporterna och förändra mötesbeteenden krävs bättre utrustning och 
kunskap för att genomföra webbmöten. För detta krävs en inredd lokal för webbmöte, eller inköp 
av ordentlig utrustning samt ett system som gör det enkelt att låna och använda utrustningen. 
Åtgärden består av två delar: 
 

a) Lokal för webbmöten anordnas eller annan utrustning med rutin och instruktioner finns 
tillgängligt på alla arbetsplatser. 

b) Alla användare av utrustningen som avses i a) får årligen information om att systemet finns 
och hur man kan genomföra webbmöten självständigt.  

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt. 
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Ingen av a) eller b) är uppfylld men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo: Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen, IT-chefen 
Mullsjö: Kommunstyrelsen, Kommunkontoret, IT-chefen 

Tidsram 
2014-Löpande 

Bedömning av resursbehov 
Personella resurser: Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 
Ekonomiska resurser: Tillskott av extra medel kan behövas beroende på i vilken omfattning åtgär-
den genomförs. Exempelvis kan inredning av lokal för webbmöten vara förenat med högre kostna-
der än en annan lösning. Resfria möten leder till minskade transporter vilket på sikt innebär eko-
nomiska besparingar för kommunerna. 

 

13. Förnyelse av resepolicyn 

En resepolicy sätter riktlinjer för kommunanställdas val av transporter i tjänsten. En resepolicy 
antogs under föregående års programperiod för miljöprogrammet. Denna har nu blivit föråldrad 
och behöver revideras utifrån nu gällande miljöbilsdefinitioner och mål. Åtgärden innebär att rese-
policyn revideras utifrån nu gällande förutsättningar. 

Bedömning av genomförande 
G: Resepolicyn är reviderad och antagen. 
H: Resepolicyn är till hälften reviderad. 
P: Revideringen av resepolicyn är till hälften genomförd. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo: Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen, Personalchefen 
Mullsjö: Kommunstyrelsen, Kommunkontoret, Personalchefen 

Tidsram 
2014-2015 
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Bedömning av resursbehov 
Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 

 

14. Effektiva hemtjänstresor (nytt genomförande) 

I kommuner i Jönköpings län står hemtjänsten för en hög andel av kommunernas transporter och 
det finns stora möjligheter för energieffektivisering. Genom effektiv planering, organisatoriska 
förändringsarbeten, en medvetenhet kring resornas betydelse eller ny teknik, såsom nyckelfri hem-
tjänst, kan man minska resorna med upp till 30 %. Detta enligt beräkningar från Trafikverket. Ge-
nom att minska resorna i hemtjänsten frigörs dessutom mycket tid hos personalen som kan använ-
das på ett betydligt bättre sätt.  
 
Åtgärden innebär att en strategi för att systematiskt effektivisera hemtjänstresorna, till exempel 
genom ruttplanering, finns och följs.  
 

Bedömning av genomförande 
G: Kommunen har tagit fram en strategi och följer denna. 
H: Kommunen har tagit fram en strategi men arbetar inte aktivt efter den.  
P: Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en strategi.  
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo: Socialnämnden, Socialförvaltningen, Socialchefen 
Mullsjö: Socialnämnden, Socialförvaltningen, Socialchefen 

Tidsram 
2018-2019 

Bedömning av resursbehov 
Ekonomiska resurser: Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. Åtgärden bidrar till att effektivi-
sera en stor del av kommunens transporter som är förlagda inom hemtjänsten. Med minskade 
transporter och en effektivare fördelning av personella resurser innebär åtgärden på sikt ekono-
miska besparingar för kommunerna.  

 

15. Inköp av elcyklar till kommunala verksamheter och bolag (nytt genomförande) 

I många länder har elcykeln gjort succé, undersökningar visar att elcykeln vanligtvis inte ersätter 
vanlig cykel utan snarare bilen. Om fler bilresor ersätts av elcykel ger det positiva miljöeffekter 
samtidigt som det även är bra för hälsan att röra på sig. Elcykeln hjälper till med extra kraft i både 
uppförsbackar och motvind.   
 
För att underlätta för anställda att välja cykel framför bil bör det finnas elcyklar tillgängligt på de 
arbetsplatser där många kortare tjänsteresor med bil kan ersättas med elcykel. Åtgärden består av 
två delar, en för respektive förvaltning och en för kommunledningen.  
 
Förvaltningar: Alla förvaltningar utreder om behov och intresse finns för elcyklar för respektive 
verksamheter. Inköp sker om behov och intresse finns (vi vill inte köpa cyklar som inte används). 
Kommunledningen: Som ett minimum bör det finnas minst en elcykel till kommunhuset som bokas 
och hanteras precis som övriga tjänstebilar.  

Bedömning av genomförande 
G: Förvaltningar: En utredning har gjorts och elcyklar har vid behov köpts in. 
Kommunledningen: Minst en elcykel finns tillgänglig vid respektive kommunhus och är boknings-
bar. 
H: Förvaltningar: En utredning har gjorts men elcyklar har inte köpts in, trots behov.  
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Kommunledningen: Minst en elcykel finns tillgänglig vid respektive kommunhus men är ej bok-
ningsbar. 
P: Förvaltningar: Utredningen är påbörjad men ej slutförd.  
Kommunledning: Planering för att köpa in elcykel har påbörjats men någon elcykel har ännu inte 
köpts in.   
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Kommunstyrelsen, Alla förvaltningar, kommunchefen  
 Bolagsstyrelserna, Alla kommunala bolag, Bolagens VD 

Mullsjö:  
 Kommunstyrelsen, Alla förvaltningar, kommunchefen  
 Bolagsstyrelserna, Alla kommunala bolag, Bolagens VD 

Tidsram 
2018-2019 

Bedömning av resursbehov 
Ekonomiska resurser: Ungefär 15 tkr per elcykel. Då elcyklar kan ersätta tjänsteresor med bil inne-
bär åtgärden på sikt ekonomiska besparingar för kommunerna. 

 

16. Planera och prioritera förbättring och utbyggnad av gång- och cykelvägar 

Att gå och cykla som alternativ till bil är bra för både folkhälsan och miljön. Det är viktigt att kom-
munen visar att man tar ställning för att uppmuntra gång och cykling. Bra cykelvägar är betydelse-
fullt för att cykelresorna ska kännas trygga även i mindre kommuner. Om man ska påverka de som 
väljer bilen även för kortare resor, så krävs en attraktiv standard på cykelinfrastrukturen. Utbygg-
naden av gång- och cykelvägnätet bör finnas med i ett tidigt skede och prioriteras i planprocessen. 
Åtgärden består av två delar: 

 
a) Kommunen tar fram en plan med prioriteringar av utbyggnad och förbättring av gång- och 

cykelvägar med fokus på att knyta ihop de befintliga vägarna till ett enhetligt cykelnät och 
cykelnoder på strategiska platser med cykelparkeringar. 

b) Budgetmedel avsätts för genomförande av gång- och cykelvägsplanering. 

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt. 
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Ingen av a) eller b) är uppfylld men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Byggnadsnämnden, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen (Planering) 
 Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen (Utbyggnad) 

Mullsjö:  
 Byggnadsnämnden, Plan- och byggenheten, Plan- och byggchef (Planering) 
 Kommunstyrelsen, Teknisk enhet, Chef teknisk service (Utbyggnad) 

Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Personella resurser: Arbetsinsats krävs för att projektera utbyggnad av gång- och cykelvägar och ta 
fram en särskild plan. 
Ekonomiska resurser: Projektering av gång- och cykelvägar i en särskild plan kräver cirka 100 tkr. 
Därutöver innebär åtgärden att separata medel budgeteras (öronmärks) för att kunna genomföra 
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åtgärderna i den framtagna planen. 

 

17. Utbildning i sparsam körning för personal (nytt genomförande) 

En utbildningssatsning i hur man kör energisnålt har genomförts i omgångar för kommunens per-
sonal som kör mycket i tjänsten. Ett stort antal anställda i båda kommunerna har fått kunskaper i 
sparsam körning och erfarenheterna har visat att med sparsam körning kan bränsleförbrukningen 
minska med 10-20 %. Åtgärden innebär att utbildning i sparsam körning erbjuds till alla nyanställda 
och anställda som inte genomfört utbildningen tidigare. Teoretisk utbildning genomförs antingen i 
grupp eller på webben, enbart de som kör i tjänsten är aktuella för åtgärden. Den praktiska utbild-
ningen genomförs av de som kör mycket i tjänsten.  

Bedömning av genomförande 
G: Utbildning i sparsam körning enligt ovan har genomförts av de omfattas av åtgärden.  
H: Åtgärden bedöms vara genomförd till hälften.  
P: Åtgärden bedöms vara påbörjad. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Kommunstyrelsen, Alla förvaltningar, Kommunchefen 
 Bolagsstyrelserna, Alla kommunala bolag, Bolagens VD 

Mullsjö:  
 Kommunstyrelsen, Alla förvaltningar, Alla förvaltningschefer 
 Bolagsstyrelserna, Alla kommunala bolag, Bolagens VD 

Tidsram 
2014-Löpande 

Bedömning av resursbehov 
Ekonomiska resurser: Utbildningen kostar 2-3 tkr per utbildad person (inkluderat både teoretisk 
och praktisk utbildning) och kan t.ex. delvis finansieras av klimatklivet. Erfarenheter har visat att 
med sparsam körning kan bränsleförbrukningen minska med 10-20 % vilket på sikt innebär ekono-
miska besparingar för kommunerna. 
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Övergripande mål 3 

Förberedda och anpassade inför klimatförändringar 

 

Delmål 6 

Kommunen ska vara förberedd på de konsekvenser som följer av ett framtida förändrat klimat senast 
år 2020.6 
 

18. Kartering av risker i ett framtida förändrat klimat (nytt genomförande) 

SMHI och Länsstyrelsen förutspår att Habo och Mullsjös klimat kommer bli varmare, blötare och 
torrare i framtiden. Klimatförändringarna föranleder kommunerna att se över behovet av att ge-
nomföra åtgärder inför ett framtida förändrat klimat.  
 
Åtgärden innebär att en riskkartering med avseende på SMHIs länsanalys för Jönköpings län ska 
göras i kommunen. Denna kan fungera som underlag för framtida planering och beredskap. Åtgär-
den genomförs med fördel i samband med eventuell revidering av översiktsplan eller andra sty-
rande framtidsdokument. 

Bedömning av genomförande 
G: En riskkartering är genomförd och man arbetar systematiskt med detta i verksamheterna.  
H: Riskkartering är genomförd men inget systematiskt arbete kring den pågår.  
P: Riskkarteringen är påbörjad 
E: Åtgärden bedöms inte vara påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Byggnadsnämnden, tekniska förvaltningen och tekniska chefen 
Mullsjö:  

 Byggnadsnämnden, Kommunchefen 

Tidsram 
2018-2019 

Bedömning av resursbehov 
Ekonomiska resurser: Det kan finnas material framtaget redan idag från inventeringar och andra 
projekt i länet. Kostnaden och behovet av personella resurser varierar beroende på om en extern 
konsult tas in eller om åtgärden endast kräver personella resurser. Om en extern konsult krävs 
bedöms kostnaden till 100-200 tkr. 

 

                                                           
6 Nyckeltal för delmål 6 är utsläpp av växthusgaser i kommunerna som geografiska områden som anges med 
statistik från exempelvis SCB. Därutöver ges även en kvalitativ beskrivning av klimatförändringar utifrån klimat-
analyser för Jönköpings län.  
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Övergripande mål 4 

Miljöanpassade inköp och upphandlingar 

 

Delmål 7 

Ekologiska livsmedel som köps in i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 25 % år 2016 och 50 
% år 2020. Även lokal- och svenskproducerat ska väljas i den mån det är möjligt för att minska trans-
porterna. 7 

19. Kompetensutveckling miljösmart mat 

Med miljösmart mat avses främst ekologisk och vegetarisk mat, men även själva livsmedelprodukt-
ionen där hänsyn ska tas till bra arbetsförhållande. Som en del i att öka andelen ekologiska livsme-
del bör all kökspersonal som står för planering och tillagning genomgå kompetensutbildning i hur 
miljösmart mat tillagas. Även kunskapen hos lärare och elever bör öka för att efterfrågan på maten 
ska finnas. Åtgärden består av två delar: 
 

a) Kompetensutveckling i miljösmart mat för personal som står för planering och tillagning. 
b) Informationsmaterial tas fram om miljösmart mat på menyn som delges till lärare, elever 

och föräldrar. 

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt. 
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Ingen av a) eller b) är uppfylld men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman 
Habo:  

 Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
Mullsjö:  

 Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadschefen 

Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Personella resurser: Arbetsinsats för att genomföra utbildningar för all kökspersonal och för fram-
tagande och distribution av informationsmaterial. 
Ekonomiska resurser: Livsmedelsverket erbjuder gratis utbildningar för personer som i sin tur kan 
vidareutbilda personal på den egna arbetsplatsen. Kostnaden för att arrangera vidareutbildningar 
bedöms till 20 tkr. Ekologisk mat är generellt sett dyrare än konventionellt odlad mat. Däremot 
innefattar begreppet ”miljösmart mat” även vegetarisk och vegansk kost med lägre livsmedels-
kostnader som kan kompensera för den eventuellt dyrare ekologiska maten. 

  

                                                           
7 Nyckeltal för delmål 7 är andel ekologiska livsmedel angivet som procent av totala livsmedelskostnaden och 

den totala merkostnaden för ekologiska livsmedel. Därutöver anges även i vilken utsträckning vegetariska och 

veganska rätter serveras. 

MILJÖOMRÅDE: MILJÖMEDVETENHET 
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Delmål 8 

År 2020 har användningen av farliga ämnen i kommunala verksamheter och bolag upphört så långt 
som är möjligt.8 
 

20. Systematisk utfasning av riskminsknings- och utfasningsämnen. (nytt genomförande) 

I den kommunala verksamheten finns en mängd kemikalier som innehåller farliga ämnen, så kal-
lade riskminsknings- och utfasningsämnen. Med riskminsknings- och utfasningsämnen avses Kemi-
kalieinspektionens (KemI) två prioriteringsnivåer av kemkalier. KemI är en statlig myndighet som 
arbetar med kontroll av kemikalier utifrån EU-förordningen REACH. Kommunen måste uppfylla de 
förändringar i kemikaliehanteringen som påverkas av REACH vilket ställer krav på systematisk ut-
fasning. För att hantera detta ska rutiner för systematisk utfasning av riskminsknings- och utfas-
ningsämnen etableras. Åtgärden innebär att ett systematiskt arbetssätt för utfasning av ovan 
nämnda ämnen kommer till stånd. Detta gör att information om kemikaliernas innehåll och risker 
blir lättare att hantera och därmed underlättas utfasningen. 

Bedömning av genomförande 
G: Ett systematiskt arbetssätt för kontroll av utfasning, införsel och hantering tillämpas. Utfasning 
har skett för de utfasnings- och riskminskningsämnen som är möjliga.  
H: Minst hälften av alla kemikalier som innehåller utfasnings- och riskminskningsämnen är ersatta 
av mindre farliga kemikalier. 
P: Utfasningen är påbörjad. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Kommunstyrelsen, Alla förvaltningar, Kommunchefen 
 Bolagsstyrelserna, Alla kommunala bolag, Bolagens VD 

Mullsjö:  
 Kommunstyrelsen, Alla förvaltningar, Alla förvaltningschefer 
 Bolagsstyrelserna, Alla kommunala bolag, Bolagens VD 

Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Personella resurser: Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 
Ekonomiska resurser: Ett kemikaliehanteringssystem kan innebära en förhållandevis stor kostnad 
men krävs inte för åtgärden. 60-100 tkr. Habo kommun använder kemikaliehanteringssystemet 
Chemgroup, det kostar ca 3700 kr/månad.  

 

21. Utbildning i risk- och kemikaliehantering 

Det finns många kommunanställda som dagligen hanterar kemikalier som innehåller utfasnings- 
och riskminskningsämnen. En åtgärd i föregående års miljöprogram var att arbeta fram kemikalie-
förteckningar på ämnesnivå, en åtgärd som genomfördes. Som ett nästa steg ska nu i första hand 
dessa fasas ut men det är också viktigt att personalen är medveten om vad kemikalierna innehåller 
samt varför och vilka försiktighetsåtgärder ska vidtas vid användning. Åtgärden innebär att all per-
sonal som hanterar kemikalier ska genomgå en utbildning i risk- och kemikaliehantering, exempel-
vis städpersonal. 

Bedömning av genomförande 
G: Utbildning i risk- och kemikaliehantering är genomförd för all personal som hanterar kemikalier. 
H: Utbildning i risk- och kemikaliehantering är genomförd för minst hälften av personalen som han-

                                                           
8 Nyckeltal för delmål 8 är antal riskminsknings- och utfasningsämnen som finns i de kommunala verksamhet-
erna och bolagen. 
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terar kemikalier. 
P: Åtgärden är påbörjad. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Kommunstyrelsen, Alla förvaltningar, Kommunchefen 
 Bolagsstyrelserna, Alla bolag, Bolagens VD 

Mullsjö:  
 Kommunstyrelsen, Alla förvaltningar, Alla förvaltningschefer 
 Bolagsstyrelserna, Alla bolag, Bolagens VD 

Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Personella resurser: Halvdag avsätts för de personer som går utbildning. 
Ekonomiska resurser: Kostnad omkring 25 tkr för utbildning genom extern konsult alternativt end-
ast egen arbetsinsats för att en egen utbildning sätts ihop. För Habo ingår ett utbildningstillfälle per 
år i Chemgroup.  

 

22. Miljöanpassat byggande 

Det är viktigt att undvika att skadliga ämnen byggs in i byggnaderna. För att kontrollera detta går 
det att stämma av byggmaterialet mot olika verktyg som ger miljöbedömningar av produkter. Ex-
empel på sådana verktyg är BASTA, BVB (Byggvarubedömning) eller Sunda hus. Det mest relevanta 
att bedöma är de material som vetter mot inomhusmiljön och därmed kan släppa ifrån sig farliga 
ämnen, samt de material som används i stora mängder på ett bygge, till exempel i stomme, tak och 
fasad. 
 
Åtgärden består av två delar: 

a) Kommunerna och kommunala bolag ska alltid bygga miljöanpassat i så stor utsträckning 
som är möjligt, även utöver det som avses i b).  

b) Kommunerna och kommunala bolag ska sträva efter att minst hälften av ny- och tillbygg-
nationer är utförda utifrån kraven i miljöcertifiering med avseende på innemiljön och an-
vänt material. 

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt. 
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Ingen av a) eller b) är uppfylld men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
 Bolagsstyrelsen, Habo bostäder AB, Bolagets VD 

Mullsjö:  
 Tekniska utskottet, Byggnadsnämnden, Samhällsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnads-

chefen 
 Bolagsstyrelsen, Mullsjö bostäder AB, Bolagets VD 

Tidsram 
2014-löpande 

Bedömning av resursbehov 
Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet 
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23. Miljöanpassa och utveckla barnmiljöronden 

Barn kommer dagligen i kontakt med en mängd olika saker som kan vara skadliga för hälsan. Bland 
annat innehåller många leksaker skadliga kemikalier som är cancerframkallande eller hormonstö-
rande. Det genomförs idag barnmiljöronder som fungerar som ett verktyg till egenkontrollen för 
att säkerställa en god arbetsmiljö för barn i skola och förskola genom att förebygga olägenhet. Det 
finns ett behov av att utveckla och förankra barnmiljöronden, dels för att lyfta in ett vidare miljö-
perspektiv men även för att få en samsyn på barnmiljöronden i hela skolverksamheten. 
 
Åtgärden består av två delar: 
 

a) Fortbildningsträffar om barnmiljöronden genomförs för pedagoger och lärare. 
b) Upphandlingsmyndighetens miljökrav (eller motsvarande) för giftfri förskola ska integreras 

i barnmiljöronden. 

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt. 
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Ingen av a) eller b) är uppfylld men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo: Barn- och utbildningsnämnden, Barn- och utbildningsförvaltningen, Skolchefen 
Mullsjö: Barn- och utbildningsnämnden, Barn- och utbildningsförvaltningen, Skolchefen 

Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Personella resurser: Hel- eller halvdagar för att gå fortbildningsträff samt tid för att miljöanpassa 
barnmiljöronden  
Ekonomiska resurser: 10 tkr årligen för att genomföra fortbildningar för lärare och pedagoger. 

 

Delmål 9 

I alla kommunala verksamheter och bolag beaktas miljöhänsyn och social hänsyn systematiskt vid 
inköp och upphandling.9 
 
 

24. LCC & LCA-analyser görs vid upphandlingar/avrop med betydande miljöpåverkan (ny) 

För att kunna göra heltäckande och rättmätiga bedömningar av investeringar bör livscykelanalyser 
(LCA) med avseende på miljöaspekter och livscykelkostnader (LCC) med avseende på totalkostna-
der beaktas på varan eller tjänsten. LCA och LCC kan då användas som underlag för att bedöma 
den totala kostnaden och miljöpåverkan under hela varans livscykel.  
Den som utför en upphandling/avrop med betydande miljöpåverkan, ska se till att en LCC och/eller 
LCA-analys görs för det som avses. Dessa upphandlingar kan exempelvis avse möbler och inred-
ning, motorredskap, transporter och fordon.  
Analysen bör genomföras i förstudien för att kunna välja en, ur livscykelperspektivet, fördelaktig 
lösning.  

Bedömning av genomförande 
G: LCC och/eller LCA-analys har genomförts för alla relevanta upphandlingar och avrop inom verk-
samheterna och de kommunala bolagen. 

                                                           
9 Nyckeltal för delmål 9 är andel inköp och upphandlingar där miljö- och etiska krav ställs angivet som procent. 
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H: LCC och/eller LCA-analys har genomförts för minst hälften av alla relevanta upphandlingar och 
avrop inom verksamheterna och de kommunala bolagen. 
P: Åtgärden är endast påbörjad. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Kommunstyrelsen, Alla förvaltningar, Kommunchefen (Följer upp på chefsträffar) 
 Bolagsstyrelserna, Alla kommunal bolag, Bolagens VD  

Mullsjö:  
 Kommunstyrelsen, Alla förvaltningar, Kommunchefen (Följer upp på chefsträffar) 
 Bolagsstyrelserna, Alla kommunal bolag, Bolagens VD 

Tidsram 
2018-2019 

Bedömning av resursbehov 
Personella resurser: Vid kompetensbehov kan det bli aktuellt med utbildning inom ämnet för be-
rörd personal.  
Ekonomiska resurser: Kunskap i LCC utgör underlag för kostnadseffektiva investeringar vilket inne-
bär ekonomiska besparingar för kommunerna på sikt. Vid större investeringar, där en omfattande 
analys ska göras, bör kostnaden för konsultinsats gällande analysen tas med i projekteringsbudget.  

 

25. Upphandlingspolicy innefattande hållbarhetsaspekter ska tas fram (ny) 

En stor mängd upphandlingar och inköp genomförs varje år på en mängd områden. Kommunen ska 
därför ha en upphandlingspolicy. Policyn ska innefatta övergripande direktiv vad gäller hållbar 
upphandling i syfte att göra miljömässigt och etiskt optimala anskaffningar.  
Ett förtydligande till kommunens upphandlingspolicy ska finnas på intranätet i form av handbok 
där det framgår på vilket sätt hållbarhetskriterierna kan användas, för att stödja de som genomför 
anskaffningar.  
Förslag: Åtgärden består av två delar: 
 

a) En upphandlingspolicy som ger direktiv gällande hållbarhet ska tas fram. 
b) En handbok ska tas fram för att ge vägledning kring tillämpning av hållbarhetskriterierna. 

Utbildning av beställare ska ske löpande med utgångspunkt i handboken.  

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt. 
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Ingen av a) eller b) är uppfylld men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo: Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen, Ekonomichefen 
Mullsjö: Kommunstyrelsen, Kommunkontoret, Ekonomichefen 

Tidsram 
2018-2019 

Bedömning av resursbehov 
Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 
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Övergripande mål 5 

Kunskapen om miljö, energi och klimat 

 

Delmål 10 

Medvetandet om miljö- och energifrågor och hållbar utveckling ska öka bland kommuninvånarna.10 
 

26. Miljö- och hälsoåret 

Trots att vi de senaste åren blivit betydligt bättre på att tänka miljösmart finns det fortfarande 
många saker vi kan bli bättre på. För att bidra till att öka medvetandet om miljöfrågor hos kommu-
ninvånare ska föreläsningar och aktiviteter anordnas flera gånger per år där alla som bor och verkar 
i kommunen är välkomna att delta. Eftersom miljö- och hållbarhetsfrågor hänger tätt ihop med 
folkhälsofrågor ska dessa aktiviteter med fördel anordnas i samverkan med folkhälsorådet. Folkhäl-
sorådet i Habo kommun har gjort en satsning som kallas just ”Miljö- och hälsoåret”.  
 
Åtgärden innebär således att aktiviteter inom Miljö- och hälsoåret, eller andra aktiviteter inom 
temat miljö och hälsa, genomförs i Habo och Mullsjö kommuner.  

Bedömning av genomförande 
G: Aktiviteter inom temat miljö och hälsa genomförs minst 4 gånger per år i båda kommunerna. 
H: Aktiviteter inom temat miljö och hälsa genomförs minst 2 gånger per år i båda kommunerna. 
P: Åtgärden bedöms endast påbörjad. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Kommunstyrelsen, Miljöstrategen (Kommungemensam) 

Tidsram 
2014-Löpande, årligen 

Bedömning av resursbehov 
Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet för det strategiska miljöarbetet.  

 

27. Tidningen +E (nytt genomförande) 

På nationell, regional och lokal nivå bedrivs ambitiöst miljöarbete och mycket händer på området 
som kommuninvånare och andra aktörer i kommunen kanske aldrig får ta del av. För detta ända-
mål finns tidningen +E som är ett resultat av det ambitiösa miljöarbetet som bedrivs i länet. Att ta 
fram tidningen var ursprungligen en åtgärd i ett regionalt miljöprogram om att öka kunskapen om 
miljö- och energifrågor hos befolkningen i länet och idag ges tidningen ut fyra gånger per år till alla 
hushåll i hela länet. Kommunen ska genom åtgärden arbeta för att göra tidningen +E mer känd och 
etablerad. 
 
Åtgärden innebär att kommunen ska marknadsföra och sprida tidningen +E internt i den kommu-
nala organisationen, vid möten med kommuninvånare, närings- och föreningslivinformation, ex-
empelvis på biblioteken, webben och i det lokala bladet. 
 

Bedömning av genomförande 
G: Åtgärden är genomförd i sin helhet enligt ovan beskrivning. 
H: Kommunen har enbart marknadsfört tidningen antingen internt eller externt. 

                                                           
10 Nyckeltal ej möjlig. Ej mätbart. 
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P: Åtgärden är påbörjad. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Kommunstyrelsen, Miljöstrategen (Kommungemensam) 

Tidsram 
a) 2014-Löpande 

Bedömning av resursbehov 
Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet för det strategiska miljöarbetet.  

 

28. Energicentrum A6 

Kommunerna bedriver energirådgivning tillsammans med Jönköping, Sävsjö och Vaggeryd på Ener-
gicentrum A6 i Jönköping, där finns den kommunala energi- och klimatrådgivningen samt en stat-
ionär utställning. Det är inte alla som vet att rådgivningen är placerad i Jönköping och att man få 
kostnadsfri och oberoende rådgivning inom energi- och transportfrågor. Marknadsföringen av 
Energicentrum A6:s verksamhet behöver utvecklas och förbättras och dessutom bör Energicentrum 
A6 vara närvarande i Habo och Mullsjö kommuner oftare för att göra rådgivningen mer tillgänglig 
för kommuninvånarna. Åtgärden består av två delar:  

 
a) För att nå ut till allmänheten ska information från Energicentrum A6 bland annat spridas i 

det lokala bladet, på kommunens webbplats och även på allmänna platser så som biblio-
tek. 

b) Energi- och klimatrådgivningen ska öka sin närvaro på plats i kommunerna. Kommunen ska 
även årligen arrangera aktiviteter på plats i kommunerna i samarbete med Energicentrum 
A6 och särskilt i samband med andra evenemang. 

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt. 
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Ingen av a) eller b) är uppfylld men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Kommunstyrelsen, Miljöstrategen (Kommungemensam) 

Tidsram 
2014-Löpande 

Bedömning av resursbehov 
Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet för det strategiska miljöarbetet. 
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Delmål 11 

Elevernas kunskap om natur, miljö, energi och kretslopp ska öka genom systematiskt miljöarbete på 
skolor och förskolor.11 
 

29. Utveckla det pedagogiska hållbarhetsarbetet på skolor och förskolor  

Enligt läroplanerna är skolans uppdrag bland annat att belysa hur samhällets funktioner och vårt 
sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Brundtlandkommissionen 
definierar hållbar utveckling som ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Håll-
bar utveckling består av en ekologisk, en social och en ekonomisk dimension som alla går ihop med 
varandra. Genom att systematiskt arbeta med hållbarhetsfrågor kan förståelsen för hållbar utveckl-
ing öka.  
 
Syftet med åtgärden är att skolor och förskolor ska utveckla det systematiska hållbarhetsarbetet på 
ett pedagogiskt sätt. Ett exempel på ett systematiskt arbete, är att arbeta med Grön Flagg eller 
Skola för hållbar utveckling. Det väsentliga är att miljöperspektiven i läroplanerna säkerställs.  Åt-
gärden syftar även till att studiebesök och aktiviteter med miljökoppling genomförs och att sär-
skilda medel avsätts för dessa. 
 
Åtgärden består av två delar: 
 

a) Skolor och förskolor arbetar systematiskt med miljöfrågor med utgångspunkt i läroplaner-
na och elevernas intressen, exempelvis genom ett årligt miljötema i undervisningen. 

b) Kommunen avsätter öronmärkta medel för att skolverksamheten som ska kunna användas 
för studiebesök på exempelvis kommunala verksamheter och bolag. 

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt. 
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Ingen av a) eller b) är uppfylld men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo: Barn- och utbildningsnämnden, Barn- och utbildningsförvaltningen, Skolchefen 
Mullsjö: Barn- och utbildningsnämnden, Barn- och utbildningsförvaltningen, Skolchefen 

Tidsram 
2014-Löpande 

Bedömning av resursbehov 
Personella resurser: Skolorna står för planeringen så att det blir en naturlig del i undervisningen. 
Ekonomiska resurser: Kommunen avsätter öronmärkta medel i storleksordning cirka 50 tkr centralt 
varje år för att alla skolor och förskolor ska kunna genomföra studiebesök.  

 
 

                                                           
11 Nyckeltal för delmål 11 är antal skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljö. För att följa upp 
delmålet krävs en kvalitativ bedömning av vad som anses vara systematiskt miljöarbete då en skola eller för-
skola inte arbetar enligt koncept såsom Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling. 
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30. Utveckla skolgårdar vid skolor och förskolor 

Enligt läroplanerna är skolans uppdrag bland annat att eleverna ska utveckla ett personligt förhåll-
ningssätt till miljöfrågor, att skolan ska innehålla varierade arbetsformer, att praktiska och sinnliga 
aspekter ska uppmärksammas och att hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas. Utifrån detta 
finns ett behov av att anpassa skolgårdar för att underlätta utomhusundervisning i allmänhet. Syf-
tet är framförallt att utveckla den naturvetenskapliga undervisningen och ge alla elever lika förut-
sättningar att skaffa ett personligt förhållningssätt till naturen i skolan. 
 
Detta kan exempelvis avse åtgärder som höjer den biologiska mångfalden på skolgården för att 
användas i undervisningssyfte. Åtgärden innebär att vid ny- och ombyggnation ska skolgårdar ut-
formas för att möjliggöra utomhusundervisning och ”hämta hem naturen till skolgården”. 

Bedömning av genomförande 
G: Skolgårdar på skolor och förskolor är anpassade för utomhusundervisning. 
H: Utveckling av skolgårdar är projekterade efter dialog med lärare och elever. 
P: Arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo: Barn- och utbildningsnämnden, Barn- och utbildningsförvaltningen, Skolchefen 
Mullsjö: Barn- och utbildningsnämnden, Barn- och utbildningsförvaltningen, Skolchefen 

Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Ekonomiska resurser: Svårt att bedöma p.g.a. detaljnivån. Se exempel ”Naturskola i närmiljö” för 
Habo på LONA-registret.  Möjlighet finns till 50 % finansiering genom LONA-bidrag. 

 

Delmål 12 

Kommunens personal har goda miljökunskaper 12 
 

31. Miljöanpassad kompetensutveckling för driftspersonal och bygglovshandläggare 

Sektorn för bostäder och lokaler står för mer än en tredjedel av Sveriges energianvändning. Bygg-
nader har en lång livslängd vilket kräver framsynthet i byggprocessen för att uppnå ett hållbart 
byggande. Det finns en stor energibesparingspotential i både kommunernas och de kommunala 
bostadsbolagens fastighetsbestånd. För att miljöanpassa driften bör driftspersonal regelbundet 
kompetensutvecklas i miljö- och energifrågor och kommunens driftsystem. Detta för att få en ökad 
förståelse för driftoptimering och energieffektiviseringspotential. 
 
Kommunernas rätt att ställa egna krav gällande miljöanpassning och energieffektivitet är begrän-
sade och därför blir kommunens roll att istället driva på, informera och själva sätta goda exempel 
på miljöanpassat och energieffektivt byggande. För detta krävs även att byggslovshandläggarna på 
ett bra sätt kan vägleda och informera bygglovssökande i att bygga miljöanpassat och energieffek-
tivt. Åtgärden innebär att all driftspersonal och bygglovshandläggare regelbundet fortbildas i miljö- 
och energifrågor. 

Bedömning av genomförande 
G: All driftspersonal och bygglovshandläggare får miljöanpassad kompetensutveckling regelbundet. 
H: Minst hälften av driftspersonal och bygglovshandläggare får miljöanpassad kompetensutveckl-
ing regelbundet. 

                                                           
12 Nyckeltal för delmål 12 är andel kommunanställda som genomgått den miljöutbildning som avses i åtgärd 33. 
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P: Åtgärden bedöms vara påbörjad. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
 Bolagsstyrelserna, Alla kommunala bolag, Bolagens VD 
 Byggnadsnämnden, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 

Mullsjö:  
 Tekniska utskottet, Samhällsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadschefen 
 Bolagsstyrelserna, Alla kommunala bolag, Bolagens VD 
 Byggnadsnämnden, Kommunchefen 

Tidsram 
2014-Löpande 

Bedömning av resursbehov 
Ekonomiska resurser: Utbildningskostnader cirka 25 tkr årligen för respektive verksamhet. Åtgär-
den leder till energieffektiv drift vilket på sikt innebär ekonomiska besparingar för kommunerna. 

 

32.  Utbildning i miljöhänsyn vid åtgärder i natur- och kulturmiljöer (nytt genomförande) 

Felaktiga grävarbeten, körskador, avverkning, röjning eller gödsling är exempel på ingrepp av 
kommunala verksamheter. Dessa kan påverka natur- och kulturmiljöer och där med den biologiska 
mångfalden negativt.    
 
Med rätt kunskap kan åtgärder i naturmiljöer utföras så att påverkan minimeras. Det krävs plane-
ring utifrån förutsättningarna i naturen och att rätt teknik används. Åtgärden innebär att utbildning 
i miljöhänsyn genomförs för de kommunala verksamheter som genomför skötselåtgärder i natur-
miljöer. Detta för att bevara och utveckla natur-, kultur- och sociala värden i naturen. Varje verk-
samhet ansvarar för att genomföra utbildning för berörda. 

Bedömning av genomförande 
G: All personal som är i behov enligt ovan har gått utbildning. 
H: Minst hälften av all personal som är i behov enligt ovan har gått utbildning. 
P: Åtgärden bedöms som påbörjad  
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
Mullsjö:  

 Tekniska utskottet, Samhällsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadschefen 

Tidsram 
2014-löpande 

Bedömning av resursbehov 
Ekonomiska resurser: Cirka 25 tkr  
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33. Tävlingar med miljöfokus för kommunanställda (nytt genomförande) 

Alla kommunanställda erbjuds möjligheten att delta i en tävling som arrangeras årligen och som 
går ut på att stimulera de kommunanställda till att göra miljövänliga val och bli uppmärksammade 
på miljötips. Åtgärden består av två delar: 
 

a) En tävling per kommun, med tillhörande utlottning, genomförs varje år 
b) Goda exempel med miljötips sammanställs och presenteras för kommunanställda. 

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt. 
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Ingen av a) eller b) är uppfylld men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Kommunstyrelsen, Miljöstrateg (Kommungemensam) 

Tidsram 
2014-Löpande, årligen 

Bedömning av resursbehov 
Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet för det strategiska miljöarbetet. 

 



 

61 

 
 

Övergripande mål 6 

Minska miljöpåverkan på sjöar, vattendrag och dricksvattentäkter 

 

Delmål 13 

Tryggad vattenförsörjning och minimerad miljöpåverkan från dagvatten och reningsverk.13 

34. Förbättringar av det kommunala spillvattennätet 

Systematisk undersökning av spillvattennätet ska genomföras med avseende på inläckage av 
grundvatten och dagvatten. Detta för att minska mängden inläckage av ovidkommande vatten till 
avloppsreningsverken och för att undvika bräddningar. Behoven av åtgärder sammanställs i en 
saneringsplan. Åtgärden syftar till att minska belastningen av inträngande vatten som inte behöver 
renas till reningsverken. Åtgärden består av två delar: 
 

a) Kommunen undersöker spillvattennätet systematiskt och sammanställer behoven av åt-
gärder i en saneringsplan. 

b) En investeringsplan kopplas till den framtagna saneringsplanen. 

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt. 
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Ingen av a) eller b) är uppfylld men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo: Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
Mullsjö: Bolagsstyrelsen, Mullsjö energi & miljö AB, Bolagets VD 

Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Ekonomiska resurser: 300-500 tkr för att ta ett helhetsgrepp på undersökningar av spillvattennätet 
och ta fram en saneringsplan. Därutöver tillkommer kostnader för att genomföra åtgärderna i sa-
neringsplanen som får tas upp separat i framtida budgetarbete. 

 

                                                           
13 Nyckeltal för delmål 13 är mängd ovidkommande dagvatten till avloppsreningsverken (m3). 

MILJÖOMRÅDE: RENT VATTEN 
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35. Framtagande av en dagvattenstrategi 

För att arbeta effektivare med dagvattenfrågan bör lokala anvisningar finnas i en dagvattenstrategi 
som ger vägledning för hur dagvatten ska omhändertas. Den länsgemensamma dagvattenstrategin 
ska anpassas till kommunens lokala förutsättningar och utgöra vägledning för dagvattenfrågorna i 
den fysiska planeringen, vid projekteringen och i anmälan till miljönämnden.  
 
I dagvattenstrategin ska även anvisningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) behand-
las. En dagvattenstrategi gynnar inte bara arbetet med en minskad näringsbelastning utan även 
arbetet med miljögifter och översvämningar. Åtgärden innebär att en dagvattenstrategi tas fram 
för kommunen. 

Bedömning av genomförande 
G: En dagvattenstrategi finns beslutad för kommunen. 
H: Kommunen har kommit halvvägs med att ta fram en dagvattenstrategi. 
P: Arbetet med en dagvattenstrategi för har påbörjats. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
Mullsjö:  

 Bolagsstyrelsen, Mullsjö energi & miljö AB, Bolagets VD 

Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Personella resurser: Arbetsinsats för framtagande av lokal dagvattenstrategi under en begränsad 
period då strategin tas fram. 

 

36. Provtagning av dricksvatten 

Alla fastighetsägare med enskilt dricksvatten bör regelbundet genomföra provtagning på vattnet ur 
bakteriologisk och kemisk synpunkt. Miljöförvaltningen ska uppmana kommuninvånare att regel-
bundet ta prover. Miljöförvaltningen erbjuder även gratis vattenprover för de med barn under ett 
år och radonprov för de som har djupborrad brunn. Åtgärden består av två delar:  
 

a) Kommuninvånare ska uppmanas att ta regelbundna vattenprover med avseende på bakte-
riologisk och kemisk status och till att ta radonprov. Detta kan ske genom att annonsera i 
Habo- och MullsjöNytt och på kommunens webbplats. 

b) En sammanställning görs av radonresultat som presenteras som ett kartmaterial över Habo 
och Mullsjö kommuner som geografiska områden. 

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt. 
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Ingen av a) eller b) är uppfylld men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Miljönämnden, Miljöförvaltningen, Miljöchefen (Kommungemensam) 

Tidsram 
2014-Löpande 

Bedömning av resursbehov 
Åtgärden bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 
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37. Upprätta en vattenförsörjningsplan 

För att få underlag till den fysiska planeringen och vid detaljplane- och bygglovshantering och för 
regional vattenförsörjningsplanering, bör en kommunal vattenförsörjningsplan arbetas fram. Syftet 
med en vattenförsörjningsplan är att trygga dricksvattenförsörjningen på lång sikt genom att iden-
tifiera och planera för potentiella dricksvattenresurser. Åtgärden består av två delar: 
 

a) En vattenförsörjningsplan tas fram för kommunen. 
b) En plan för reservvattenförsörjning tas fram eller ingår som en del i vattenförsörjningspla-

nen. 

Bedömning av genomförande 
G: Vattenförsörjningsplanen är beslutad. 
H: Framtagandet är startat och beslut väntas under kommande år. 
P: Åtgärden bedöms vara påbörjad. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo: Byggnadsnämnden, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
Mullsjö: Bolagsstyrelsen, Mullsjö Energi & Miljö AB, Bolagets VD 

Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Personella resurser: Arbetsinsats av egen personal under en begränsad tid för framtagande av plan, 
svårt att bedöma exakt p.g.a. detaljnivån. Arbete med vattenförsörjningsplaner pågår i länet. 
Ekonomiska resurser: Alternativ till ovan anlitas konsult med uppskattad kostnad 100 tkr.  

 

38. Vattenskyddsområden 

Alla allmänna kommunala vattentäkter ska ha ett skyddsområde beslutat med stöd av miljöbalken. 
Syftet med åtgärden är att se över vattenskyddsområdena (VSO) för att säkerställa att skyddet av 
vattenresurserna är aktuellt och effektivt. Åtgärden innebär att befintliga vattenskyddsområden 
ses över och revideras vid behov.  

Bedömning av genomförande 
G: Alla allmänna kommunala vattentäkter har aktuella vattenskyddsföreskrifter.  
H: Minst hälften av alla allmänna kommunala vattentäkter har aktuella vattenskyddsföreskrifter 
och de med gamla föreskrifter revideras. 
P: Åtgärden bedöms vara påbörjad. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo: Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
Mullsjö: Bolagsstyrelsen, Mullsjö Energi & Miljö AB, Bolagets VD 

Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet  
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Delmål 14 

Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen har god kemisk och ekologisk status senast år 2020.14 
 

39. Fortsatt ytvattenkalkning 

En tiondel av Sveriges sjöar bedöms vara försurade på grund av människans verksamheter. I Habo 
är exempelvis Gagnån, Hornån, Knipån, Rödån och Svedån i olika grad försurade. Försurningen 
uppstår i nederbörd som är förorenad av utsläpp från fossila bränslen. Utsläppen härrör främst 
från verksamheter som transporter, energianläggningar, industri och jordbruk. Detta innebär att 
åtgärder krävs vid själva källan och inget som Habo och Mullsjö kommuner kan råda över. 
 
Åtgärden innebär att den befintliga kalkningsplanen för ytvattenkalkning av sjöar, vattendrag och 
våtmarker ska följas vid fortsatt arbete. 

Bedömning av genomförande 
G: Kalkning av försurade områden görs årligen enligt gällande kalkningsplan. 
H: Kalkning genomförs årligen för minst hälften av planerad yta.  
P: Kalkning finns planerad men genomförs inte årligen. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Miljönämnden, Miljöförvaltningen, Miljöchefen (Kommungemensam) 

Tidsram 
2014-Löpande, årligen 

Bedömning av resursbehov 
Personella resurser: Bedöms rymmas inom befintlig verksamhet. 
Ekonomiska resurser: Medel beviljas från Länsstyrelsen för fortsatt arbete. 

 

40. En utökad provtagning på utgående avloppsvatten 

I de kommunala avloppsreningsverken renas avloppsvattnet från fosfor, kväve, och organiska äm-
nen. Det förekommer dock föroreningar som exempelvis medicinrester i avloppsvattnet som inte 
renas i reningsverken. Det renade vattnet, men även bräddat vatten, leds vidare till Vättern som är 
mottagare av det utgående avloppsvattnet. 
 
Syftet med åtgärden är att skapa en bild av det lokala bidraget av föroreningar till Vättern. Detta 
ska ske genom en utökad vattenprovtagning på utgående avloppsvatten med avseende på de äm-
nen som eventuellt utgör en föroreningsproblematik i Vättern. Åtgärden innebär att en provtag-
ningslista tas fram med utgångspunkt i den föroreningsproblematik som förekommer i Vättern och 
att minst en provtagning genomförs. 

Bedömning av genomförande 
G: Utökad provtagning är genomförd 
H: Utökad provtagning är till hälften genomförd. 
P: Åtgärden bedöms vara påbörjad. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo: Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
Mullsjö: Bolagsstyrelse, Mullsjö Energi & Miljö AB, Bolagets VD 

                                                           
14 Nyckeltal för delmål 14 är andel sjöar och vattendrag som inte uppnår god kemisk och ekologisk status. Där-

utöver anges även andel av bristfälliga avlopp som åtgärdats och total yta kalkade vatten- och markområden 

varje år. 
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Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Ekonomiska resurser: Kostnaden för åtgärden beror på vilken i omfattning den genomförs. Det 
krävs underlag om vilka ämnen som ska provtas för att kunna specificera en kostnad. 

 

41. Åtgärda bristfälliga enskilda avlopp  

2007 inleddes ett kommungemensamt projekt med inventering av alla enskilda avlopp och syfte att 
få fastighetsägare att åtgärda sina bristfälliga avlopp. Inventeringen av 2 100 enskilda avloppsan-
läggningar visade att 700 var undermåliga och ytterligare 700 var bristfälliga men med lägre priori-
tet, så det finns fortfarande mycket kvar att göra.  
 
Under föregående programperiod för miljöprogrammet (till och med 2017) har närmare 500 av-
lopp åtgärdats. Ytterligare inventeringar har även gjorts. 
 
Åtgärden innebär att arbetet med att åtgärda enskilda avlopp ska fortsätta och främst fokuseras 
inom områden där det råder störst problem med övergödning. 

Bedömning av genomförande 
G: De 700 undermåliga avloppen från inventeringen är åtgärdade. 
H: Minst 525 av de undermåliga avloppen från inventeringen är åtgärdade. 
P: Arbetet med att åtgärda avlopp löper på men har inte nått upp till minst 525. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Miljönämnden, Miljöförvaltningen, Miljöchefen (Kommungemensam) 

Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 

 

42. Framtagande av VA-plan (Gäller endast Mullsjö) 

En VA-plan ger en heltäckande långsiktig planering för hela kommunens vatten- och avloppsverk-
samhet både inom och utanför befintligt verksamhetsområde. VA-planen kan exempelvis användas 
som verktyg för prioritering inför budgetarbetet. Åtgärden innebär att en kommunövergripande 
VA-plan ska tas fram och ligga till grund för kommande exploatering och utbyggnad av vatten och 
avlopp.  

Bedömning av genomförande 
G: En kommunövergripande VA-plan finns och är beslutad 
H: Arbetet med att ta fram en VA-plan har kommit långt men den har ännu inte beslutats  
P: Arbete har påbörjats med att ta fram en VA-plan 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Bolagsstyrelsen, Mullsjö Energi & Miljö AB, Bolagets VD 

Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet 
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43. Restaurera och skydda Vätterbäckarna (Gäller endast Habo) (nytt genomförande) 

Vätterns tillflöden har ett mycket högt skyddsvärde. Detta eftersom Vättern och dess växt- och 
djurliv är nära kopplade till och beroende av förhållandena som råder i dess tillflöden. Flera fiskar-
ter, såsom öring, harr och flodnejonöga utnyttjar Vätterbäckarna för sin reproduktion. Av denna 
anledning prioriteras arbetet med att genomföra restaureringsåtgärder för att återskapa vatten-
dragens naturlighet och på olika sätt skapa ett långsiktigt skydd.  
 
Restaurering av Svedån är det högst prioriterade objektet i kommunen. Exempel på restaurerings-
åtgärder är utrivning av dammar, omlöp och annat vilket bidrar till att öringen kan vandra upp och 
föröka sig i vattendragen. Skyddsarbetet består av områdesskydd genom inrättande av naturreser-
vat eller tecknande av naturvårdsavtal. Målet är att andelen öring som når Vättern ska öka med 75 
% till år 2020 jämfört med år 2007. 
 
För att öka kunskapen hos allmänheten uppmärksammas den unika naturen i och kring vattendra-
gen årligen på ”Öringens dag”. Åtgärden består av två delar: 
 

a) Skyddsarbetet och restaureringsåtgärder i Vätterbäckarna fortsätter och andelen öring 
som når Vättern har ökat med 75 % år 2020 jämfört med år 2007. 

b) ”Öringens dag” arrangeras varje år med guidning och information om fisk och Vättern. 

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt.  
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Varken a) eller b) är uppfyllt men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Miljönämnden, Miljöförvaltningen, Miljöchefen 

Tidsram 
2014-Löpande 

Bedömning av resursbehov 
Personella resurser: Restaureringsarbetet kräver stor arbetsinsats och genomförandet av Öringens 
dag kräver arbetsinsatser för förberedelser. 
Ekonomiska resurser: Medel beviljas genom Länsstyrelsen för fortsatt arbete med restaurering. 
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44. Minska miljöpåverkan i prioriterade sjöar och vattendrag 

Det övergripande målet för den svenska vattenförvaltningen är att uppnå god vattenstatus till år 
2015, eller senast till år 2027. God status innebär god ekologisk och vattenkemisk status i alla in-
lands- och kustvatten. Habo och Mullsjö är förskonade från stora miljöproblem kopplade till sjöar 
och vattendrag i kommunerna. Trots detta uppnår inte alla sjöar och vattendrag god status enligt 
vattenförvaltningens övergripande mål. Det finns till exempel vattendrag med förhöjda halter av 
näringsämnen och sjöar med andra problem.  
 
Åtgärden innebär att kommunerna ska arbeta med att åtgärda de sjöar och vattendrag som inte 
uppnår god kemisk eller ekologisk status. Detta genom att prioritera åtgärdsbehovet för vattenfö-
rekomsterna och ta fram en plan att arbeta utifrån. Strävansmålet är att samtliga sjöar och vatten-
drag ska uppnå god status år 2020. 

Bedömning av genomförande 
G: Arbetet med den framtagna planen är uppstartat och fortlöper. 
H: Vattenförekomsterna har utvärderats och prioriterats och en plan finns eller är under framta-
gande men arbetet är inte uppstartat. 
P: Utvärdering och prioritering av vattenförekomsterna har påbörjats.   
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Miljönämnden, Miljöförvaltningen, Miljöchefen 

Tidsram 
2014-Löpande 

Bedömning av resursbehov 
Åtgärden bedöms kunna rymmas inom ordinarie verksamhet 
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Övergripande mål 7 

Grönstrukturerna är bevarade och naturtillgängligheten är god 

 

Delmål 15 

Tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mångfalden värnas 
och bevaras.15 
 

45. Grönstrukturplan för tätorter 

En grönstrukturplan ska tas fram för Mullsjö tätort som belyser hur den biologiska mångfalden kan 
främjas och hur grönstråken inom tätorten och det omgivande landskapet kan värnas och stärkas. 
För Habo tätorts del är det aktuellt med en revidering av nuvarande grönstrukturplan. Skötselpla-
nerna för både Habo och Mullsjö tätort ska revideras med utgångspunkt i grönstrukturplanerna. 
Åtgärden består av två delar: 
 

a) En grönstrukturplan tas fram eller revideras om en redan finns antagen.  
b) Skötselplaner ska tas fram och följas utifrån grönstrukturplanen och som dessutom följs 

upp på årsbasis. 

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt. 
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Ingen av a) eller b) är uppfylld men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo: Byggnadsnämnden, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
Mullsjö: Byggnadsnämnden, Plan- och byggenheten, Plan- och byggchef, Teknisk enhet, Teknisk 
chef 

Tidsram 
2014-2019 

Bedömning av resursbehov 
Ekonomiska resurser: För Habo motsvarar en revidering cirka 25 tkr och för Mullsjö framtagande av 
grönstrukturplan cirka 50-100 tkr, varav möjlighet finns till 50 % finansiering genom LONA-bidrag. 

 

                                                           
15 Nyckeltal för delmål 15 är antal skyddsvärda träd i tätorterna samt en kvalitativ beskrivning av hur grönstruk-

turen i tätorter och markområden utvecklas och bevaras. 

MILJÖOMRÅDE: NATUR OCH DJUR 
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46. Rutin för skyddsvärda träd, särskilt skyddsvärda träd, biotoper, andra strukturer och rödlistade 
arter 

Det finns en rad olika skyddsvärda strukturer i naturen som kommunerna kan bli bättre på att 

värna. Information om skyddsvärda träd och särskilt skyddsvärda träd finns hos ArtDatabanken och 

hos Länsstyrelsen i Jönköping. GISkartor över inventerade träd i kommunen kan laddas ner eller 

kopplas till med hjälp av WMStjänst, se Länsstyrelsernas GIS-tjänster. Ett tittskåp finns också. 

Rödlistade arter är utrotningshotade, riskerar att bli utrotningshotade eller är missgynnade på  

annat sätt. Data om rödlistade arter finns på Artportalen och handläggare på kommunen kan få    

utökad behörighet till den informationen. 

 
Syftet med åtgärden är att kommunen ska ha en klar bild över de skyddsvärda biotoper och struk-
turer som finns på kommunal mark, i synnerhet tätorterna, så att dessa kan bevaras och skötas 
därefter.   
 
Definitionen av skyddsvärda träd är (Träd markerade med* är särskilt skyddsvärda): Jätteträd* (> 1m i dia-
meter), övrigt grovt (>80 cm i diameter, alla löv förutom ek), hamlade träd (alla), döda träd (> 40 
cm i diameter), hålträd* (> 40 cm i diameter), alléträd (minst 5 träd i enkel eller dubbel rad, majori-
teten av träden > 20 cm i diameter), mycket gamla träd* (gran, tall, el, bok > 200 år, övriga > 140 
år). 
 
Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt ändra naturmiljön ska den 
som planerar att vidta åtgärden lämna in en anmälan för samråd till Länsstyrelsen. 
 
Åtgärden innebär att en rutin tas fram och implementeras som säkerställer att ingrepp i naturmil-
jöer på kommunal mark och framförallt i tätortsnära naturmiljöer inte missgynnar skyddsvärda 
biotoper, strukturer, särskilt skyddsvärda träd och rödlistade arter. Arbetet utifrån rutinen ska fort-
löpa under programperioden.  

Bedömning av genomförande 
G: En rutin finns framtagen och är implementerad i verksamheterna. 
H: En rutin är till hälften framtagen och implementerad 
P: Åtgärden bedöms vara påbörjad. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo: Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
Mullsjö: Tekniska utskottet, Samhällsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadschefen 

Tidsram 
2014-Löpande 

Bedömning av resursbehov 
Åtgärden bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 
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Delmål 16 

Tillgängligheten till naturen värnas och bevaras.16 
 

47. Tillgänglighet till natur- och kulturmiljöområden 

De sevärdheter som har med natur att göra är i stort sett jämnt spridda men det finns koncentrat-
ioner, exempelvis längs Vätterns strand och norr om Furusjö. Även sevärdheter av kulturellt värde 
är spridda men med en viss koncentration i ett område som sträcker sig från Habo mot sydväst. 
Större områden där kulturbetingade sevärdheter är sällsynta återfinns längs Vätternstranden från 
Habo och norrut, i skogsområdet norr om Furusjö och Mullsjö samt området väster om vägen mel-
lan Mullsjö och Sandhem.  
 
Det finns natur- och kulturmiljöområden som är både skyddade, oskyddade, tillgängliga och inte 
lika tillgängliga. För områden med tydliga värden för friluftsliv och rekreation behövs tydlig och 
tillgänglig information om och hur friluftsliv kan och bör bedrivas. En tydlig entré kan öka tillgäng-
ligheten avsevärt och underlättar vistelsen för många besökare, framförallt för personer som är 
ovana att röra sig i natur- och kulturlandskapet. Dessutom är möjligheten att ta sig till och från 
sådana områden med cykel, kollektivtrafik eller bil många gånger avgörande för att folk över huvud 
taget tar sig ut. 
 
Syftet med åtgärden är att bidra till och underlätta för kommuninvånare att ta sig ut i naturen i 
större utsträckning, både till särskilda natur- och kulturmiljövärden men ut i naturen över huvud 
taget. Åtgärden består av två delar: 
 

a) Kommunen marknadsför och informerar om vilka värden för friluftsliv och rekreation som 
finns och hur friluftsliv kan och bör bedrivas. 

b) Kommunen ska sträva efter att tillgängligheten till natur- och kulturmiljövärden för frilufts-
liv är så goda som möjligt. Detta genom att tillgängliggöra naturen med utbyggda gång- och 
cykelvägar, vandringsleder, kollektivtrafik, utbyggda vägar och andra skogsvägar, vind- och 
regnskydd, uppsamlingsplatser och handikappsanpassning. 

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt. 
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Ingen av a) eller b) är uppfylld men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman 
Habo: Fritids- och kulturnämnden, Fritids- och kulturförvaltningen, Fritids- och kulturchefen 
Mullsjö: Kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsavdelningen, Kommunutvecklaren 

Tidsram 
2014-Löpande 

Bedömning av resursbehov 
Ekonomiska resurser: LONA-bidrag finns att söka genom Länsstyrelsen. 

 

                                                           
16 Nyckeltal för delmål 16 är total sträcka vandringsleder (km) samt antal orörda naturområden som idag inte är 

tillgängliga för allmän rekreation och friluftsliv. 
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Övergripande mål 8 

Natur- och kulturmiljövärdena är bevarade 

 

Delmål 17 

Skötsel av skog- och markområden ska ske med miljö- och naturhänsyn så att dess natur- och kul-
turmiljövärden bevaras.17 
 

48. Ökad information och dialog kring skog med höga naturvärden och sociala värden  
(Gäller endast Habo) 

Skogar med höga sociala värden bör skötas så att de kan användas i flera avseenden som skogs-
produktion, friluftsliv, rekreation, fågelskådning med mera. Kommunen äger endast en liten andel 
av skogsmarkerna som finns i kommunen, vilket begränsar möjligheterna för kommunen att säker-
ställa att skogen står kvar exempelvis genom att upprätta områdesskydd. Kommunen kan istället ta 
på sig en samordnande roll mellan markägares intressen och frilufts- och naturvårdsintressen.  
 
Syftet med åtgärden är att försöka uppnå en samsyn kring skogar med höga naturvärden och soci-
ala värden sköts så att de kan användas i flera avseenden.  Åtgärden består av tre delar:  
 

a) Kommunen utreder förekomsten av skog med höga sociala värden och behov av skydd. 
b) Kommunen upprättar samarbete och för dialog med berörda markägare. 
c) Kommunen skaffar kompetens kring alternativa skogsbruksmetoder, t.ex. hyggesfritt 

skogsbruk. 

Bedömning av genomförande 
G: Både a), b) och c) är uppfyllt. 
H: Endast två av delarna är uppfyllt. 
P: Endast en av delarna är uppfyllt eller ingen del men arbetet bedöms påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo: Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 

Tidsram 
2014-Löpande 

Bedömning av resursbehov 
Bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 

 

49. Kommunala naturreservat (nytt genomförande) 

På kommunens mark finns en mängd olika inventerade natur- och kulturmiljövärden. Det kan ex-
empelvis vara områden med skyddsvärda träd eller nyckelbiotoper, som är skogsområden med 
mycket höga naturvärden som har en nyckelroll för bevarandet av skogens hotade växter och djur. 
För dessa områden kan formellt skydd behövas för att säkra upp områden som har höga värden. 
 
I Mullsjö är det kommunägda området vid fiskdammarna ett tänkbart naturreservat, som har både 
höga sociala värden och naturvärden. I Habo finns ett befintligt naturreservat, Stora kärr (boksko-
gen) som är tänkbart att utöka söderut och att även sträva efter att utöka österut för att bilda en 
grön korridor ned mot Vättern. Åtgärden består av två delar:  

                                                           
17 Nyckeltal för delmål 17 är antal och total yta naturreservat, biotopskyddsområden, områden med natur-

vårdsavtal och yta miljöcertifierad skog i kommunen som geografiskt område. Därutöver anges även antal 

nyckelbiotoper och andra naturvärden som är oskyddade. 
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a) Kommunen skapar minst ett nytt eller utökar ett befintligt reservat under programperi-

oden. 
b) Kommunen utreder behovet av att bilda ytterligare naturreservat, biotopskyddsområden 

eller ingår i naturvårdsavtal med markägare. 

Bedömning av genomförande 
G: Både a) och b) är uppfyllt. 
H: Endast a) eller b) är uppfyllt. 
P: Ingen av a) eller b) är uppfylld men arbetet är påbörjat. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo: Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
Mullsjö: Tekniska utskottet, Samhällsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadschefen 

Tidsram 
2014-löpande 

Bedömning av resursbehov 
Ekonomiska resurser: Kommunen kan beviljas bidrag till markåtkomst och intrångsersättning från 
Naturvårdsverket. 
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Delmål 18 

Skötsel av odlingslandskap och våtmarksområden ska ske med miljö- och naturhänsyn så att dess 
natur- och kulturmiljövärden bevaras.18 

 

50. Höjning av jordbruksmarkens status i exloateringsärenden 

Jordbruksmarken har ett stort värde för produktion av livsmedel, energigrödor och mycket mer. 
Den har även stor betydelse för rekreation, biologisk mångfald och kulturhistoria. Syftet med åt-
gärden är att vid behov höja jordbruksmarkens status vid exploateringsärenden för att skydda 
marken från att bebyggas. Jordbruksmark omfattar både åker- och betesmark. 
 
Att bevara jordbruksmark har många positiva effekter, dels på grund av vikten av att bevara mark 
som kan producera livsmedel. Odlingslandskapet innehåller dessutom en mängd strukturer som 
utgör livsmiljöer för olika växter och djur och om jordbruksmarken byggs bort försvinner deras 
livsmiljöer.  
 
Åtgärden innebär att kommunen mer konsekvent planerar bebyggelsen så att jordbruksmarkens 
värden för livsmedel, rekreation, biologisk mångfald och kulturhistoria värnas. Detta genom att 
höja jordbruksmarkens status i exploateringsärenden där behov bedöms föreligga.  

Bedömning av genomförande 
G: Kommunen utvärderar och bedömer behovet av att höja jordbruksmarkens status i exploate-
ringsärenden systematiskt och kontinuerligt. 
H: Kommunen utvärderar och bedömer behovet av att höja jordbruksmarkens status i exploate-
ringsärenden men inte systematiskt och/eller kontinuerligt. 
P: Åtgärden bedöms vara påbörjad. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo: Byggnadsnämnden, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen 
Mullsjö: Byggnadsnämnden, Plan- och byggenheten, Plan- och byggchef 

Tidsram 
2014-löpande 

Bedömning av resursbehov 
Åtgärden bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet 

 

51. Vägar för biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljövärden 

Vägarna har blivit allt mer viktiga för den biologiska mångfalden och det finns områden med ho-
tade arter som kan kräva särskild hänsyn. När vägärenden kommer till Länsstyrelsen för samråd 
granskas de utifrån perspektivet att natur- och kulturvärden ska gynnas. Synpunkter som Länssty-
relsen har efter granskningen kan vara till hjälp i arbetet att anpassa vägarna så att natur- och kul-
turvärden gynnas. 
 
Åtgärden innebär att när kommunen anlägger eller åtgärdar en väg (gång/ cykel/bil) ska möjlighet-
erna för att anpassa den så att natur- och kulturmiljövärden gynnas, beaktas. Till exempel genom 
att använda lokalt material, skapa slänter gynnsamma för steklar och behålla den historiska sträck-
ningen. 

Bedömning av genomförande 
G: Möjligheter att gynna natur- och kulturmiljövärden beaktas kontinuerligt och systematiskt. 

                                                           
18 Nyckeltal för delmål 18 är andel öring som når Vättern jämfört med 2007 samt antal rödlistade arter. 
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H: Möjligheter att gynna natur- och kulturmiljövärden beaktas men inte kontinuerligt och/eller 
systematiskt. 
P: Åtgärden bedöms påbörjad 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Habo:  

 Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen (Anläggning, åtgärder) 
 Byggnadsnämnden, Tekniska förvaltningen, Tekniska chefen (Planering) 

Mullsjö: 
 Tekniska utskottet, Samhällsbyggnadsavdelningen, Samhällsbyggnadschefen (Anläggning, 

åtgärder) 
 Byggnadsnämnden, Plan- och byggenheten, Plan- och byggchef 

Tidsram 
2014-löpande 

Bedömning av resursbehov 
Åtgärden bedöms rymmas inom ordinarie verksamhet. 

 

52. Guidningar på våtmarker (nytt genomförande) 

Våtmarker bidrar med viktiga ekosystemtjänster som biologisk produktion, kollagring, vattenhus-
hållning, vattenrening och utjämning av vattenflöden.  De har även ett högt natur- och kulturvärde 
i ett landskapsperspektiv. Genom att genomföra guidningar på våtmarker kan förståelsen och kun-
skapen om våtmarkernas höga värden för ekosystemtjänster öka.  
 
Åtgärden förutsätter att guidningar på våtmarker genomförs i samverkan så som miljöorganisat-
ioner, fågelklubbar eller Länsstyrelsen. Åtgärden innebär att kommunerna ser till att guidningar för 
allmänheten genomförs minst en gång per år på myrmark eller annan våtmark. 

Bedömning av genomförande 
G: Guidningar på våtmarker genomförs minst två gånger under programperioden.  
H: Guidningar på våtmarker genomförs en gång under programperioden. 
P: Åtgärden bedöms vara påbörjad. 
E: Åtgärden är inte påbörjad. 

Ansvarig nämnd, förvaltning och tjänsteman  
Kommunstyrelsen, Miljöstrategen (Kommungemensam) 

Tidsram 
2014-löpande 

Bedömning av resursbehov 
Personella resurser: Åtgärden kan med fördel genomföras i samverkan med andra aktörer, så som 
miljöorganisationer.  
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BILAGOR 
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Plan för antagande och uppföljning av Miljöprogrammet

Bilaga 1: Nämndernas och bolagsstyrelsernas årliga arbete med Miljöprogrammet 



77 

 
Bilaga 2: Nyckeltal till Miljöprogrammet (Del 1 av 4) 

 

 

Bilaga 2: Nyckeltal för miljöområde Energi och klimat 
Övergripande mål Effektivare och klimatsmart energianvändning Fossilbränslefria och smarta transporter Förberedda och anpassade inför klimatföränd-

ringar 

 
Delmål 
 
Nyckeltal 

 

1. År 2020 bedriver alla företag och föreningar i 
kommunen energieffektiviseringsarbete. 

- Total energianvändning i kommunerna som geo-
grafiskt område (GWh) 

 

2. Energianvändningen i de kommunala verksam-
heterna och bolagen är 25 % effektivare år 2016 
och 30 % effektivare år 2020 jämfört med år 
2008. 

- Total energianvändning i kommunala verksam-
heter och bolag (MWh). 

- Energianvändning för lokaler och bostäder i 
kommunala verksamheter och bolag (kWh/m2). 

- Energianvändning för gatubelysning 
(kWh/belysningspunkt). 

- Energianvändning för VA-verksamheterna 
(MWh/m3) 

 

3. Andelen förnybar energi till lokaler och bostäder i 
kommunala verksamheter och bolag ska uppgå 
till 75 % år 2016 och 100 % år 2020. 

- Andel förnybar energi av total energianvändning 

- Egenproducerad solel och solvärme. 
 

 

4. Andelen förnybar energi av kommu-
nens och kommunala bolags totala 
bränsleförbrukning ska uppgå till 25 
% år 2016 och 50 % år 2020. 

- Andel fordon avsedda för förnybara 
bränslen (%). 

- Andel förnybar energi av drivme-
delsförbrukningen (% MWh). 

 

5. Kommunens och kommunala bolags 
transporter är 10 % effektivare år 
2020 jämfört med 2012. 

- Körda sträckor (km, km/fordon) 

- Energianvändning från bränsleför-
brukning (MWh, MWh/fordon) 

- Andel miljöbilar (%) 

- Koldioxidutsläpp från transporter 
(ton) 

 

6. Kommunen ska vara förberedd på de 
konsekvenser som följer av ett framtida 
förändrat klimat senast år 2020. 

- Utsläpp av växthusgaser i kommunen 
som geografiskt område (ton) 
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Bilaga 2: Nyckeltal till Miljöprogrammet (Del 2 av 4) 

 

 

Bilaga 2: Nyckeltal för miljöområdet Miljömedvetenhet 
Övergripande mål Miljöanpassade inköp och upphandlingar Kunskapen om miljö, energi och klimat är god 

 
Delmål 
 
Nyckeltal 

 

7. Ekologiska livsmedel som köps in i de kommunala verksamheterna 
ska uppgå till 25 % år 2016 och 50 % år 2020.  Även lokal- och 
svenskproducerat ska väljas i den mån det är möjligt för att minska 
transporterna. 

- Andel ekologiska livsmedelsinköp (% kr) 

- Utsträckning som vegetariska och veganska rätter serveras (%) 
 

8. År 2020 har användningen av farliga ämnen i kommunala verksam-
heter och bolag upphört så långt som är möjligt. 

- Antal utfasnings- och riskminskningsämnen i kommunala verksam-
heter och bolag (st). 

 

9. I alla kommunala verksamheter och bolag beaktas miljöhänsyn och 
social hänsyn systematiskt vid inköp och upphandling. 

- Andel inköp och upphandlingar där miljö- och etiska krav ställs (%). 

 
10. Ej mätbar, nyckeltal ej möjlig.  
11. Elevernas kunskap om natur, miljö, energi och 

kretslopp ska öka genom systematiskt miljöar-
bete på skolor och förskolor 

- Kvalitativ beskrivning av miljöarbetet i skolan. 
 

12. Kommunens personal har goda miljökunskaper 

- Antal utbildade kommunanställda sedan Miljöpro-
grammets start (st). 
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Bilaga 2: Nyckeltal till Miljöprogrammet (Del 3 av 4) 

 

Bilaga 2: Nyckeltal för miljöområdet Rent vatten 
Övergripande mål Minska miljöpåverkan på sjöar, vattendrag och dricksvattentäkter 

 
Delmål 
 
Nyckeltal 

 
13. Tryggad vattenförsörjning och minimerad miljöpåverkan från dagvatten och reningsverk. 

- Mängd ovidkommande vatten in till avloppsreningsverken (m3). 
 

14. Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen har god kemisk och ekologisk status senast år 2020. 

- Andel sjöar och vattendrag som inte uppnår god kemisk och ekologisk status (%) 

- Andel åtgärdade avlopp av de 700 som avses i åtgärd 41 (%). 

- Årlig total yta kalkade vatten- och markområden (ha) 
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Bilaga 2: Nyckeltal till Miljöprogrammet (Del 4 av 4) 

 
 

 
 
 
 

Bilaga 2: Nyckeltal för miljöområdet Natur och djur 
 

Övergripande mål Grönstrukturen är bevarad och naturtillgängligheten är god Natur- och kulturmiljövärdena är bevarade 

 
Delmål 
 
Nyckeltal 

 
15. Grönstrukturen i tätorter och markområden ska utvecklas och beva-

ras. 

- Antal skyddsvärda träd (st) 

- Beskrivning av skötselarbete utifrån grönstrukturplan 
 
16. Tillgängligheten till naturen värnas och bevaras 

- Total sträcka vandringsleder (km) 

 
17. Skötsel av skog- och markområden ska ske med 

miljö- och naturhänsyn så att dess natur- och kul-
turmiljövärden bevaras. 

- Miljöcertifierad skog i kommunen (ha, %) 

- Skyddad skog i kommunen (ha, %) 
 
18. Skötsel av odlingslandskap och våtmarksområden 

ska ske med miljö- och naturhänsyn så att dess na-
tur- och kulturmiljövärden bevaras. 

- Andel öring som når Vättern jämfört med 2007 (%). 

- Antal rödlistade arter (st). 
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Bilaga 3: Översikt åtgärder och merkostnader (del 1 av 2),  Grönmarkerat=Ordinarie verksamhet (0 kr), Gulmarkerat= <50 tkr, Rödmarkerat= >50 tkr 

Miljöområde Energi och klimat Miljömedvetenhet 

ÖVERGRIPANDE 

MÅL 

EFFEKTIVARE OCH KLIMATSMART 

ENERGIANVÄNDNING 

FOSSILBRÄNSLEFRIA OCH SMARTA 

TRANSPORTER 

FÖRBEREDDA OCH ANPASSADE 

INFÖR KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

MILJÖANPASSADE INKÖP OCH UPPHANDLINGAR KUNSKAPEN OM MILJÖ, ENERGI OCH KLI-

MAT ÄR GOD 

Delmål 

 

Åtgärder 

År 2020 bedriver alla företag och 

föreningar i kommunen energief-

fektiviseringsarbete. 

1. Energieffektivisera föreningslivet 
2. Energikontor Norra Småland 
3. Utveckla tillsynen på energihus-

hållning  
 

Energianvändningen i de kom-

munala verksamheterna och bo-

lagen är 25 % effektivare år 2016 

och 30 % effektivare år 2020 jäm-

fört med år 2008. 

4. Energieffektivt byggande 
5. Handlingsplan för energieffektivi-

sering 
 

Andelen förnybar energi till loka-

ler och bostäder i kommunala 

verksamheter och bolag ska 

uppgå till 75 % år 2016 och 100 % 

år 2020. 

6. Elabonnemang om köp av förny-
bar el  

7. Solceller uppförs på offentliga 
byggnader  

Andelen förnybar energi av 

kommunens och kommunala 

bolags totala bränsleförbruk-

ning ska uppgå till 25 % år 2016 

och 50 % år 2020. 

8. Offentliga laddstolpar för elfor-
don  

9. Tankstationer för biogas  
10. Miljöanpassad fordonsflotta 
11. Utveckla den kommunala bil-

poolen 
 

Kommunens och kommunala 

bolags transporter är 10 % ef-

fektivare år 2020 jämfört med 

2012. 

12. Skapa förutsättningar för resfria 
möten  

13. Förnyelse av resepolicyn 
14. Effektiva hemtjänstresor  
15. Inköp av elcyklar till kommunala 

verksamheter och bolag 
16. Planera och prioritera förbätt-

ring och utbyggnad av gång- och 
cykelvägar 

17. Utbildning i sparsam körning 

Kommunen ska vara förbe-

redd på de konsekvenser 

som följer av ett framtida 

förändrat klimat senast år 

2020. 

18. Kartering av risker i ett 
framtida förändrat klimat  

Ekologiska livsmedel som köps in i de 

kommunala verksamheterna ska uppgå 

till 25 % år 2016 och 50 % år 2020.  Även 

lokal- och svenskproducerat ska väljas i 

den mån det är möjligt för att minska 

transporterna. 

19. Kompetensutveckling miljösmart mat 
 

År 2020 har användningen av farliga äm-

nen i kommunala verksamheter och bolag 

upphört så långt som är möjligt. 

20. Systematisk utfasning av riskminsknings- 
och utfasningsämnen 

21. Utbildning i risk- och kemikaliehantering 
22. Miljöanpassat byggande 
23. Miljöanpassa och utveckla barnmiljöron-

den 
 

I alla kommunala verksamheter och bolag 

beaktas miljöhänsyn och social hänsyn 

systematiskt vid inköp och upphandling. 

24. LCC & LCA-analyser görs vid upphandling-
ar/avrop med betydande miljöpåverkan 

25. Upphandlingspolicy innefattande hållbar-
hetsaspekter ska tas fram 

Medvetandet om miljö- och energi-

frågor och hållbar utveckling ska öka 

bland kommuninvånarna. 

26. Miljö- och hälsoåret 
27. Tidningen +E 
28. Energicentrum A6 
 

Elevernas kunskap om natur, miljö, 

energi och kretslopp ska öka genom 

systematiskt miljöarbete på skolor 

och förskolor. 

29. Utveckla det pedagogiska hållbarhets-
arbetet på skolor och förskolor 

30. Utveckla skolgårdar vid skolor och 
förskolor 
 

Kommunens personal har goda miljö-

kunskaper. 

31. Miljöanpassad kompetensutbildning 
för driftspersonal och byggslovshand-
läggare  

32. Utbildning i miljöhänsyn vid åtgärder i 
natur- och kulturmiljöer 

33. Tävlingar med miljöfokus för kommu-
nanställda 

Miljöområde Rent vatten Natur och djur 

ÖVERGRIPANDE 

MÅL 

MINSKA MILJÖPÅVERKAN PÅ SJÖAR, VATTENDRAG OCH DRICKSVATTENTÄKTER GRÖNSTRUKTUREN ÄR BEVARADE OCH NATUR-

TILLGÄNGLIGHETEN ÄR GOD 

NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDENA ÄR BEVARADE 

Delmål 

 

Åtgärder 

Tryggad vattenförsörjning och minimerad miljöpåverkan från dagvatten och reningsverk. 

34. Förbättringar av det kommunala spillvattennätet  
35. Framtagande av en dagvattenstrategi  
36. Provtagning av dricksvatten 
37. Upprätta en vattenförsörjningsplan  
38. Vattenskyddsområden  

 

Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen har god kemisk och ekologisk status senast år 

2020. 

39. Fortsatt ytvattenkalkning  
40. En utökad provtagning på utgående avloppsvatten 
41. Åtgärda bristfälliga enskilda avlopp  
42. Framtagande av VA-plan (M) 
43. Restaurera och skydda Vätterbäckarna (H) 
44. Minska miljöpåverkan på prioriterade sjöar och vattendrag 

Tätortsnära natur som är värdefull för fri-

luftslivet, kulturmiljön och den biologiska 

mångfalden värnas och bevaras. 

45. Grönstrukturplan för tätorter 
46. Rutin för skyddsvärda träd, särskilt skydds-

värda träd, biotoper, andra strukturer och 
rödlistade arter 

 

Tillgängligheten till naturen värnas och 

bevaras. 

47. Ökad tillgänglighet till natur- och kulturmil-
jöområden 

Skötsel av skog- och markområden ska ske med miljö- och 

naturhänsyn så att dess natur- och kulturmiljövärden beva-

ras. 

48. Ökad information och dialog kring skog med höga naturvär-
den och sociala värden  

49. Kommunala naturreservat  
 

Skötsel av odlingslandskap och våtmarksområden ska ske 

med miljö- och naturhänsyn så att dess natur- och kul-

turmiljövärden bevaras. 

50. Höjning av jordbruksmarkens status i exploateringsärenden 
51. Vägar för biologisk mångfald och bevarande av natur- och 

kulturmiljövärden 
52. Guidningar på våtmarker 
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Bilaga 3: Översikt åtgärder och merkostnader (del 2 av 3) 

Tidsplanering för åtgärder 
Nedan ges en överskådlig tabell över åtgärderna i handlingsplanen med en indelning utifrån tidsplan. 
Tabellen visar hur kostnadsintensiteten bedöms öka för varje år, varför storleken på miljömålspotten 
även bör öka över tid.  
 
Förklaring av förkortningar 

 ALLA (Alla förvaltningar), TK-PARK (Gata/Park-enheten på tekniska förvaltningen), TK (Tekniska för-
valtningen), TK-PLAN (Plan- och byggenhet), TK-VA (Gata/VA-enhet på tekniska förvaltningen eller 
det ansvarsområden som Mullsjö Energi & Miljö ansvarar för), BUF (Barn- och utbildningsförvaltning-
en), MILJÖ (Miljöförvaltningen), SOC (Socialförvaltningen), FRITID (Fritidskontoret). För Mullsjö för-
kortas Samhällsbyggnadsavdelningens respektive verksamhet med SB. 

Åtgärdsnamn Åtg. Ansvarig Tidplan Ekonomi 

Utveckla den kommunala bilpoolen 11 ALLA, ALLA BOLAG 2014-2019 Ord. verks. 

Inköp av elcyklar till kommunala verksamheter 15 ALLA, ALLA BOLAG 2014-2019 <50 tkr 

Utbildning i risk- och kemikaliehantering 21 ALLA, ALLABOLAG 2014-2019 <50 tkr 

Skapa förutsättningar för resfria möten 12 IT 2014-2019 Ord. verks. 

Upphandlingspolicy innefattande hållbarhetsaspekter ska tas fram  25 KLK-EKONOMI 2014-2019 Ord. verks. 

Förnyelse  av resepolicyn 13 KLK-PERSONAL 2014-2019 Ord. verks. 

Rutin för skyddsvärda träd, särskilt skyddsvärda träd, biotoper, andra 
strukturer och rödlistade arter 

46 TK-PARK, SB-PARK 2014-2019 Ord. verks. 

Systematisk utfasning av riskminsknings- och utfasningsämnen 20 ALLA, ALLABOLAG 2014-2019 >50 tkr 

LCC & LCA-analyser görs vid upphandlingar/avrop med betydande miljö-
påverkan 

24 ALLA, ALLABOLAG 2014-2019 <50 tkr 

Energieffektivisera föreningslivet 1 FRITID 2014-2019 Ord. verks. 

Tidningen +E 27 MILJÖSTRATEG 2014-2019 Ord. verks. 

Handlingsplan för energieffektivisering 5 TK-FAST, SB-FAST, ALLABOLAG 2014-2019 Ord. verks. 

Elabonnemang om köp av förnybar el eller Bra Miljöval-märkt el 6 TK-FAST, SB-FAST, BOSTADSBOLAG 2014-2019 <50 tkr 

Kompetensutveckling om miljösmart mat 19 TK-KOST, SB-KOST 2014-2019 <50 tkr 

Grönstrukturplan för tätorter 45 TK-PARK, SB-PARK, SB-PLAN 2014-2019 >50 tkr 

Framtagande av dagvattenstrategi 35 TK-VA, SB-VA 2014-2019 Ord. verks. 

En utökad provtagning på utgående avloppsvatten 40 TK-VA, SB-VA  2014-2019 <50 tkr 

Framtagande av VA-plan (M) 42 TK-VA, SB-VA 2014-2019 Ord. verks. 

Miljöanpassad fordonsflotta 10 ALLA, ALLABOLAG 2014-2019 Ord. verks. 

Miljöanpassa och utveckla barnmiljöronden 23 BUF 2014-2019 Ord. verks. 

Utveckla skolgårdar vid skolor och förskolor 30 BUF 2014-2019 Ord. verks. 

Utveckla tillsynen på energihushållning 3 MILJÖ 2014-2019 Ord. verks. 

Åtgärda bristfälliga enskilda avlopp 41 MILJÖ 2014-2019 Ord. verks. 

Miljö- och hälsoåret 26 MILJÖSTRATEG 2014-2019 Ord. verks. 

Effektiva hemtjänstresor 14 SOC 2014-2019 Ord. verks. 

Offentliga laddstolpar för elfordon 8 TK, SB, ENERGIBOLAG 2014-2019 >50 tkr 

Solceller uppförs på offentliga byggnader 7 TK-FAST, SB-FAST 2014-2019 >50 tkr 

Planera och prioritera förbättring och utbyggnad av gång- och cykelvägar 16 TK-PLAN, SB-PLAN, TK-PARK, SB-PARK 2014-2019 >50 tkr 

Förbättringar av det kommunala spillvattennätet 34 TK-VA, SB-VA 2014-2019 >50 tkr 

Upprätta vattenförsörjningsplan 37 TK-VA, SB-VA 2014-2019 >50 tkr 

Vattenskyddsområden 38 TK-VA, SB-VA 2014-2019 Ord. verks. 

Utbildning i sparsam körning 17 ALLA, ALLABOLAG 2014-LÖP Ord. verks. 

Utveckla det pedagogiska hållbarhetsarbetet på skolor och förskolor  29 BUF 2014-LÖP Ord. verks. 

Tillgänglighet till natur- och kulturmiljöområden 47 FRITID 2014-LÖP Ord. verks. 

Provtagning av dricksvatten  36 MILJÖ 2014-LÖP Ord. verks. 

Fortsatt ytvattenkalkning  39 MILJÖ 2014-LÖP Ord. verks. 

Restaurera och skydda Vätterbäckarna 43 MILJÖ 2014-LÖP Ord. verks. 

Minska miljöpåverkan i prioriterade sjöar och vattendrag 44 MILJÖ 2014-LÖP Ord. verks. 

Energikontor Norra Småland 2 MILJÖSTRATEG 2014-LÖP Ord. verks. 

Energicentrum A6 28 MILJÖSTRATEG 2014-LÖP Ord. verks. 

Tävlingar med miljöfokus för kommunanställda 33 MILJÖSTRATEG 2014-LÖP Ord. verks. 

Guidning på våtmarker 52 MILJÖSTRATEG 2014-LÖP Ord. verks. 

Tankstationer för biogas 9 TK, SB 2014-LÖP Ord. verks. 

Utbildning i miljöhänsyn vid åtgärder i natur- och kulturmiljöer 32 TK, SB 2014-LÖP <50 tkr 

Miljöanpassad kompetensutbildning för driftspersonal och bygglovshand-
läggare 

31 TK, SB, TK-PLAN, SB-PLAN, ALLABO-
LAG 

2014-LÖP >50 tkr 

Energieffektivt byggande 4 TK-FAST, SB-FAST, BOSTADSBOLAG 2014-LÖP Ord. verks. 

Miljöanpassat byggande 22 TK-FAST, SB-FAST, BOSTADSBOLAG 2014-LÖP Ord. verks. 

Ökad information och dialog kring skog med höga sociala värden 48 TK-PARK, SB-PARK 2014-LÖP Ord. verks. 

Kommunala naturreservat 49 TK-PARK, SB-PARK 2014-LÖP Ord. verks. 

Vägar för biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljövärden 51 TK-PARK, SB, TK-PLAN, SB-PLAN  2014-LÖP Ord. verks. 

Kartering av risker i ett framtida förändrat klimat 18 TK, SB 2014-LÖP >50 tkr 

Höjning av jordbruksmarkens status i exploateringsärenden 50 TK-PLAN, SB-PLAN 2014-LÖP Ord. verks. 
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Bilaga 3: Översikt åtgärder och merkostnader (del 3 av 3) 

Uppskattning av merkostnad för åtgärder per kommun 
Nedan beskrivs den uppskattade merkostnaden per kommun för att genomföra åtgärderna i hand-
lingsplanen. Åtgärder kan alltså kosta pengar inom ramen för ordinarie verksamet, men om de inte 
medför någon särskilt merkostnad tas de inte upp i Miljöprogrammet. De åtgärder som inte har nå-
gon definierad merkostnad är alltså inte mindre prioriterade eller bortprioriterade, utan helt enkelt 
bedömda att kunna genomföras inom ramen för ordinarie verksamhet och budget. Dessa siffror kan 
ses som en grov uppskattning och som ett underlag till miljömålspotten för Miljöprogrammet. Eko-
nomiska medel har tillförts som satsningar på åtgärder som bedömts inte skulle genomförts inom 
ramen för ordinarie verksamhet. 
 

Åtgärd Bedömd merkostnad  
per kommun (tkr) 

1. Energieffektivisera föreningslivet Ord. verksamhet 

2. Energikontor Norra Småland Ord. verksamhet 

3. Utveckla tillsynen på energihushållning  Ord. verksamhet 

4. Energieffektivt byggande Ord. verksamhet 

5. Handlingsplan för energieffektivisering Ord. verksamhet 

6. Elabonnemang om köp av förnybar el 40 

7. Solceller uppförs på offentliga byggnader 400 

8. Offentliga laddstolpar för elfordon 100 

9. Tankstationer för biogas Ord. verksamhet 

10. Miljöanpassad fordonsflotta Ord. verksamhet 

11. Utveckla den kommunala bilpoolen Ord. verksamhet 

12. Skapa förutsättningar för resfria möten Ord. verksamhet 

13. Förnyelse av resepolicyn Ord. verksamhet 

14. Effektiva hemtjänsteresor Ord. verksamhet 

15. Inköp av elcyklar till kommunala verksamheter och bolag 30 

16. Planera och prioritera förbättring och utbyggnad av gång- och cykelvägar 100 

17. Utbildning i sparsam körning för personal Ord. verksamhet 

18. Kartering av risker i ett framtida förändrat klimat 150 

19. Kompetensutveckling miljösmart mat 20 

20. Systematisk utfasning av riskminsknings- och utfasningsämnen. 75 

21. Utbildning i risk- och kemikaliehantering 25 

22. Miljöanpassat byggande Ord. verksamhet 

23. Miljöanpassa och utveckla barnmiljöronden Ord. verksamhet 

24. LCC & LCA-analyser görs vid upphandlingar/avrop med betydande miljöpåverkan 15 

25. Upphandlingspolicy innefattande hållbarhetsaspekter ska tas fram Ord. verksamhet 

26. Miljö- och hälsoåret Ord. verksamhet 

27. Tidningen +E Ord. verksamhet 

28. Energicentrum A6 Ord. verksamhet 

29. Utveckla det pedagogiska hållbarhetsarbetet på skolor och förskolor  Ord. verksamhet 

30. Utveckla skolgårdar vid skolor och förskolor Ord. verksamhet 

31. Miljöanpassad kompetensutveckling för driftspersonal och bygglovshandläggare 75 

32. Utbildning i miljöhänsyn vid åtgärder i natur- och kulturmiljöer 25 

33. Tävlingar med miljöfokus för kommunanställda Ord. verksamhet 

34. Förbättringar av det kommunala spillvattennätet 300 

35. Framtagande av en dagvattenstrategi Ord. verksamhet 

36. Provtagning av dricksvatten Ord. verksamhet 

37. Upprätta vattenförsörjningsplan 100 

38. Vattenskyddsområden Ord. verksamhet 

39. Fortsatt ytvattenkalkning Ord. verksamhet 

40. Utökade prover på utgående avloppsvatten 25 

41. Åtgärda bristfälliga enskilda avlopp  Ord. verksamhet 

42. Framtagande av VA-plan (Gäller endast Mullsjö) Ord. verksamhet 

43. Restaurera och skydda Vätterbäckarna (Gäller endast Habo) Ord. verksamhet 

44. Minska miljöpåverkan på prioriterade sjöar och vattendrag Ord. verksamhet 

45. Grönstrukturplan för tätorter 75 

46. Rutin för skyddsvärda träd, särskilt skyddsvärda träd, biotoper, andra strukturer samt rödlistade arter Ord. verksamhet 

47. Tillgänglighet till natur- och kulturmiljöområden Ord. verksamhet 

48. Ökad information och dialog kring skog med höga naturvärden och sociala värden Ord. verksamhet 

49. Kommunala naturreservat Ord. verksamhet 

50. Höjning av jordbruksmarkens status i exloateringsärenden Ord. verksamhet 

51. Vägar för biologisk mångfald och bevarande av kulturmiljövärden Ord. verksamhet 

52. Guidningar på våtmarker Ord. verksamhet 

TOTALT 1555 tkr 
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