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Inledning
Dagens handlingar påverkar jorden och vår omvärlds morgondag. Det vi 
gör idag påverkar kommande generationers förutsättningar till ett bra liv. 
Därför behöver vi förvalta vår miljö och minska vår klimatpåverkan. På 
så vis vänder vi den negativa trenden och vi blir en del av lösningen på 
problemet. Det blir vi som skapar förutsättningar för en hållbar framtid.

Vi står idag inför flera globala utmaningar. Men de globala utmaningarna är också lokala. 
För att lösa stora problem krävs insatser från alla håll. Mullsjö kommuns miljöarbete är en 
del av något större. Som kommun har vi chans att föregå med gott exempel i vårt dagliga 
arbete och dessutom skapa möjligheter att leva mer hållbart för de som bor och verkar i 
vår kommun. Genom ett aktivt miljöarbete visar vi att vi tar ansvar, är engagerade och är 
en attraktiv kommun.

Vi behöver alla hjälpas åt. Genom att sprida kunskap och information hoppas vi på ökat 
engagemang, delaktighet och handling. Kommunen, kommuninvånaren, företagen och 
föreningarna spelar alla en viktig roll i miljöarbetet.

I Mullsjö kommun ska det vara lätt att göra rätt. Det ska finnas goda möjligheter till ett 
hållbart liv. Med det här miljöprogrammet höjer vi ambitionsnivån och tar ett steg framåt 
i miljöarbetet.

Linda Danielsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

” Lösningarna finns. Nu krävs  
        mod, vilja och handlingskraft.
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Vad är miljöprogrammet?
Genom att följa miljöprogram 2020 - 2030 bidrar du och jag till att uppnå  
de globala hållbarhetsmålen och de nationella och regionala miljömål som  
finns. Miljöprogrammets fokus ligger på hållbarhet. Vi hoppas du kommer  
med på resan!

Programmet innehåller fyra fokusområden. Tre av 
dem har en stark koppling till de globala hållbar-
hetsmålen och de nationella miljömålen.  Det fjärde 
fokusområdet är utbildning, kommunikation och 
engagemang. De sistnämnda är grunden och en 
förutsättning för att nå de andra målen. 

Kunskap och ett levande engagemang hos oss alla 
leder till att fler konkreta handlingar och åtgärder 
blir genomförda. Åtgärder och beteendeföränd-
ringar är det som betyder mest för miljöarbetet.

Till varje fokusområde finns lokala mål, riktlinjer 
och indikatorer.

Förutom fokusområdena har Mullsjö kommun 
identifierat sex miljömål och fem globala hållbar-
hetsmål som är mest angelägna att arbeta med för 
att nå en miljömässigt hållbar utveckling.

Syftet med miljö- 
programmet
Miljöprogrammets syfte är att peka ut riktningen 
för Mullsjö kommuns miljöarbete. Det visar vad vi 
behöver göra på lokal nivå för att nå de globala och 
nationella målen.

Vad innebär hållbar  
utveckling?
Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser 
dagens behov utan att äventyra kommande genera-
tioners möjligheter att tillgodose sina behov, utifrån 
ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.

 

 

För vem gäller  
miljöprogrammet?
Programmet riktar sig till medarbetare, kommun-
invånare, företag och föreningar inom kommunens 
geografiska område.

Miljöprogrammet gäller för hela Mullsjö kommun 
och fungerar samtidigt som ett styrdokument för 
kommunens samtliga verksamheter inklusive de 
kommunala bolagen. Verksamheterna och bolagen 
har ett gemensamt ansvar för att genomföra åtgär-
der och driva ett arbete som bidrar till program-
mets målsättning. 

Utgångspunkten är att det finns många olika sätt 
att nå programmets mål och att alla kan bidra. För 
att nå programmets målsättning behövs mod,  
innovation, stor kreativitet, och bred samverkan. 
Alla insatser är betydelsefulla.

Kommunstyrelsen ansvarar för programmet, dess 
aktualitet och dess uppföljning.

Verksamheterna ska integrera sina miljömål i det 
ordinarie arbetet med mål, aktiviteter och uppfölj-
ning.  De ska också ta fram en handlingsplan som 
bidrar till måluppfyllelsen av miljöprogrammet.

Uppföljning
Att driva miljöarbetet och dess utveckling framåt är 
ett långsiktigt arbete. Det kräver att miljöprogram-
met följs upp och utvärderas.

Beslutade indikatorer följs årligen upp av kommun-
styrelsen, för att se hur arbetet utvecklas. Resultatet 
redovisas i kommunens årsredovisning. Programmet 
ska hållas levande genom att aktualitetprövas minst 
en gång per mandatperiod och revideras vid behov.

Fokus på
hållbarhet.
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Mål på olika nivåer
Globala mål för hållbar  
utveckling
År 2015 beslutade världens ledare genom FN 
om ett gemensamt arbetssätt för hållbar utveck-
ling i världen. Beslutet fick namnet Agenda 2030 
och innehåller 17 globala utvecklingsmål och 169 
delmål. Målen ska bland annat bidra till att avskaffa 
extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orätt-
visor i världen, främja fred och rättvisa och lösa 
klimatkrisen. Flera av målen kretsar kring miljö- 
dimensionen av hållbar utveckling, till exempel att 
hejda förlusten av biologisk mångfald och bekämpa 
klimatförändringarna.

Parisavtalet är ett internationellt avtal kopplat till 
FN:s klimatkonvention. Det trädde i kraft 2016 och 
handlar om att minska utsläppen av växthusgaser, 
samt att stödja de som drabbas av klimatföränd-
ringarnas effekter.

I avtalet slås fast att den globala temperaturök-
ningen ska hållas under 2 grader och att man ska 
sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Avtalet 
innebär också att länder successivt ska skärpa sina 
åtaganden och förnya eller uppdatera dessa vart 
femte år. Avtalet betonar vikten av anpassning till 
klimatförändringar. Förebyggande arbete för att 
minimera och hantera konsekvenserna av klimat-
förändringar betonas också.

Nationella och regionala 
miljökvalitetsmål
Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige 
är att, till nästa generation, lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta. Detta ska 
ske utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser. För att driva miljöarbetet 
framåt har riksdagen antagit 16 nationella miljökva-
litetsmål. Av dessa är 14 aktuella för Jönköpings län 
och Mullsjö kommun.

Sverige har ett nationellt klimatmål som innebär att 
vi senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå 

negativa utsläpp. Att inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser betyder att utsläppen av växthusgaser 
i Sverige ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än 
utsläppen år 1990.

I Jönköpings län är målsättningen att inte ha några 
nettoutsläpp alls 2045. Länet ska vara ett vara ett 
”plusenergilän” 2050.

Lokala fokusområden
Kommunens utvalda globala hållbarhetsmål:

 y Hållbar energi för alla, 

 y Hållbara städer och samhällen,

 y Hållbar konsumtion och produktion,

 y Bekämpa klimatförändringarna, 

 y Ekosystem och biologisk mångfald.

Kommunens utvalda nationella  
miljökvalitetsmål: 

 y Begränsad klimatpåverkan

 y Levande sjöar och vattendrag 

 y Grundvatten av god kvalitet 

 y Levande skogar

 y Giftfri miljö

 y God bebyggd miljö

För att kunna arbeta med de olika miljö- och 
utvecklingsmål som Mullsjö kommun har valt har 
lokala fokusområden skapats. Varje område berör 
flera globala och nationella mål. Syftet med fokus-
områdena är att det ska bli lättare att gå från ord till 
handling. 

Kommunens utvalda fokusområden:

 y En klimatsmart kommun

 y Hållbar konsumtion och produktion

 y Natur, vatten och mark

 y Utbildning, kommunikation och engagemang 

 
Globala hållbarhetsmål 

Sveriges miljömål

Fokusområden

Begränsad  
klimatpåverkan

Levande sjöar 
och vattendrag

Grundvatten av 
god kvalitet

Levande 
skogar

Giftfri 
miljö

God bebyggd 
miljö

Natur,  
vatten och  

mark

Utbildning,  
kommunikation  

och engagemang

Hållbar  
konsumtion och  

produktion

En klimatsmart
kommun
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Riktlinjer, mål och indikatorer
En klimatsmart kommun 

Riktlinjer för en klimatsmart kommun
Kommunen ska genom energikonsumtion och produktion, val av transporter 
och resor bidra till minskad klimatpåverkan och lägre direkta och indirekta  
utsläpp av växthusgaser. Kommunen ska vara anpassad till de klimat- 
förändringar vi inte kan undvika.

Mål 1
Växthusgasutsläppen ska minska till 3,0 ton/invånare senast år 2030.  
Referens: 2016: 3.40 ton CO2e/invånare.

Indikator
Växthusgasutsläpp totalt per invånare (ton CO2-ekv/invånare)

1.1 Växthusgasutsläpp från industri, per invånare (ton CO2-ekv/invånare)

1.2 Växthusgasutsläpp från jordbruk, per invånare (ton CO2-ekv/invånare)

1.3 Växthusgasutsläpp från transporter, per invånare (ton CO2-ekv/invånare)

Huvudansvar: Kommunledning  
Ansvar: Kommunens alla verksamheter, MEMAB, MBAB, näringsliv, invånare, 
civilsamhälle. 

Mål 2
Den totala energianvändningen inom kommunen ska minska med 30 procent (per
invånare) mellan 2016 och 2030. Referens: 2015: 37 MWh/invånare
Indikator
2.1 Total energianvändning per invånare (MWh/invånare)

Huvudansvar: Kommunledning 
Ansvar: Kommunens alla verksamheter, MEMAB, MBAB, näringsliv, invånare, 
civilsamhälle.

1

En klimatsmart
kommun.

2

Begränsad  
klimatpåverkan

God bebyggd 
miljö
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Mål 3
Kommunens verksamheter ska under åren 2020–2030 fortsatt endast använda 
energi (el och värme) från fjärrvärme eller förnybara källor.

Indikator
3.1. Andel energi från förnybara energikällor i kommunala lokaler (procent)

Huvudansvar: Tekniska enheten, MEMAB 

Mål 4
Mellan år 2020–2030 ska de kommunala om- och nybyggnationerna vara miljö-
certifierade (alternativt uppfylla kraven för miljöcertifiering).

Indikator
4.1 Andelen kommunal nybyggnation som är klassad som Miljöbyggnad eller 
motsvarande certifiering där kommunen är byggherre (procent).

Huvudansvar: Tekniska enheten och MBAB

Mål 5
Antalet laddplatser för el- och hybridbilar ka öka i takt med antalet el- och hybrid-
bilar i kommunen (1 laddpunkt per 10 laddbara fordon).

Indikator
5.1 Antal interna och offentliga laddplatser i kommunen (styck).

Huvudansvar: Tekniska, MBAB 

Ansvar: Näringsliv 

Mål 6
Minst 90 procent av kommunens egna och upphandlade transporter och resor ska 
ske med förnybara bränslen 2030.

Indikator
6.1 Koldioxidutsläpp från kommunens tjänsteresor (procent, kg/anställd).

Huvudansvar: Personalavdelningen, administrativa avdelningen/inköp.

Indikator
6.2 Koldioxidutsläpp från kommunens varutransporter (ton).

Huvudansvar: Administrativa avdelningen/inköp.

Mål 7
Den kommunala organisationens fordonsflotta ska vara fossilbränslefri år 2030. 
Referens: 2018: 29,1 procent.

Indikator
7.1 Andel miljöbilar inom den kommunala organisationen (procent).

Huvudansvar: Administrativa avdelningen/inköp 
Ansvar: Samtliga kommunala verksamheter, MEMAB, MBAB

Mål 8
Minst 50 procent av de registrerade fordonen (personbil, lastbil och buss) i 
kommunen ska drivas med förnybara bränslen och/eller el år 2030. Referens: 
2018: 13,3 procent.

Indikator
8.1 Andel miljöbilar inom den geografiska kommunen (procent).

Huvudansvar: Kommunledning  
Ansvar: Samtliga kommunala verksamheter, MEMAB, MBAB, näringsliv,  
invånare, civilsamhälle. 

Mål 9
Kommunens organisation ska ha installerat solceller till en effekt av minst 300 
kW senast år 2030.

Indikator
9.1 Total installerad effekt, solceller på kommunala byggnader (kW).

Huvudansvar: Tekniska enheten, MBAB 

3

4

5

7

8

9

6
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10
Mål 10
Kommunen ska vara väl anpassad efter klimatförändringar och de samhälls- 
påverkande konsekvenser som följer av dessa.

Indikator
10.1 Placering i IVL och Svensk Försäkrings kommunranking om klimatanpassning

Huvudansvar:  Samhällsbyggnadsavdelningen, räddningstjänsten, socialtjänsten

Indikator
10.2 Antal kvadratmeter gröna tak på kommunala byggnader (styck).

Huvudansvar: MBAB, tekniska enheten

Indikator
10.3 Antal källaröversvämningar (orsakat av inträngande avloppsvatten eller brist-
fällig förmåga att hantera stora regn) (styck).

Huvudansvar: MEMAB

Indikator
10.4 Antal anställda som genomgått utbildning om klimatrelaterade utmaningar 
och lämpliga anpassningsåtgärder (styck).

Huvudansvar: Samhällsbyggnad, räddningstjänsten, socialtjänsten, MEMAB

Indikator
10.5 Andel verksamheter för vilka en risk- och sårbarhetsanalys inför ett förändrat 
klimat har genomförts (procent).

Huvudansvar: Kommunledning  
Ansvar: Samtliga kommunala verksamheter, MEMAB, MBAB

Indikator
10.6 Antal skadade/dödsfall/evakuerade/förflyttade på grund av extrema väder-
händelser (styck).

Huvudansvar: Räddningstjänsten, socialtjänsten

Indikator
10.7 Andel nya detaljplaner som specificerar klimatrelaterade krav (procent).

Huvudansvar: Plan- och byggenheten

10

” Kommunen ska vara väl anpassad  
 efter klimatförändringar och de  
 samhällspåverkande konsekvenser  
 som följer av dessa.

En klimatsmart
kommun

Foto: Glenn Larsson
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Hållbar konsumtion och produktion   

Riktlinjer för hållbar konsumtion och produktion
Kommunen ska genom livscykelanalyser och effektiv miljömedveten upphandling 
ha en hållbar konsumtion och dessutom uppmuntra till en hållbar produktion 
inom kommunens gränser.

Kommunen ska arbeta för att förebygga att avfall uppstår och se till att det 
avfall som uppstår tas om hand på ett sätt som gör att det minskar miljö- och 
klimatpåverkan. 

Användandet av farliga kemikalier ska minska.

Mål 11
Kommunen ska arbeta aktivt för att minimera miljö- och klimatpåverkan från 
livsmedelskonsumtion.

Indikator 
Andel vegetariska måltider (procent).

Huvudansvar: Kostenheten

Indikator 
11.2 Andel svenskproducerade livsmedel i kommunala verksamheter (procent).

Huvudansvar: Kostenheten 

Mål 12
Andelen ekologiska livsmedel i den kommunala verksamheten ska vara minst  
50 procent år 2030.

Indikator
12.1 Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter (procent).

Huvudansvar: Kostenheten 

Hållbar 
konsumtion 
& produktion.

11

12

Begränsad  
klimatpåverkan

Giftfri 
miljö
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Mål 13
Andelen svenskt kött som serveras inom den kommunala verksamheten ska vara 
100 procent år 2030.

Indikator
13.1 Andel svenskt kött av den totala mängden kött som serveras inom den kom-
munala verksamheten (procent).

Huvudansvar: Kostenheten 

Mål 14
Mängden mat- och restavfall ska minska per person och år från år 2015 till år 
2025.

Indikator
14.1 Total insamlad mängd mat- och restavfall (kg/ invånare).

Huvudansvar: Kommunledning  
Ansvar: Invånare

Indikator
14.1 Materialåtervinning (inklusive biologisk behandling) (kg/invånare).

Huvudansvar: Kommunledning  
Ansvar: Invånare

Indikator
14.3 Andel villahushåll med fastighetsnära insamling (procent).

Huvudansvar: Kommunledning  
Ansvar: Invånare

Indikator
14.4 Andel flerbostadshus med fastighetsnära insamling (procent).

Huvudansvar: MBAB 
Ansvar: Näringsliv, invånare.

Indikator
14.5 Andel hushåll som sorterar ut matavfall (%).

Huvudansvar:  Kommunledning, samhällsbyggnad 
Ansvar: Invånare 

Mål 15
100 procent av kommunens verksamheter ska källsortera sitt avfall (inklusive 
matavfall) år 2023.

Indikator
15.1 Andel kommunala verksamheter som källsorterar förpackningar och  
tidningar (procent).

Huvudansvar: Tekniska enheten  
Ansvar:  Kommunens alla verksamheter, MEMAB, MBAB

Indikator
15.2 Andel kommunala verksamheter som sorterar ut sitt matavfall (procent).

Huvudansvar: Tekniska enheten  
Ansvar: Samtliga kommunala verksamheter, MEMAB, MBAB 

Mål 16
Matsvinnet från de kommunala tillagnings- och beredningsköken ska minska.

Indikator
16.1. Mängd kantinsvinn (kg/år)

Huvudansvar: Kostenheten  
Ansvar: Barn- och utbildning, socialtjänsten

Indikator
16.2 Mängd tallrikssvinn (kg/år)

Huvudansvar: Kostenheten  
Ansvar: Barn- och utbildning, socialtjänsten 

Mål 17
Kommunens skolor och förskolor ska minska användningen av kemikalier samt 
barns och ungas utsatthet för dessa.

Indikator
17.1 Andel skolor, förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar som är inventerade 
och åtgärdade avseende särskilt farliga ämnen (procent).

Huvudansvar:  Barn- och utbildning, tekniska enheten 

13

14

15

16

17
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Mål 18
Kommunens verksamheter ska inte konsumera några produkter eller tjänster 
innehållande kemikalier som är tillståndspliktiga eller omfattas av begränsnings-
regler (REACH, bilaga XIV och XVII).

Indikator
18.1 Antal verksamheter som genomfört en inventering, riskbedömning och har 
en aktuell åtgärdslista gällande dessa kemikalier (styck).

Huvudansvar: Barn- och utbildning, socialtjänst, tekniska enheten 

Mål 19
Livscykelanalyser (LCA) ska vara en naturlig del i upphandlingsprocessen och 
lämpliga miljökrav ska ställas. 

Indikator
19.1 Andel avtal där miljökrav ställs (procent).

Huvudansvar:  Administrativa avdelningen/inköp

Indikator
19.2 Andel upphandlingar där livscykelanalyser gjorts (av de med betydande  
miljöpåverkan) (%)

Huvudansvar: Administrativa avdelningen/inköp

Mål 20
Kommunens verksamheter ska minska konsumtionen av engångsprodukter  
(bedömning).

Huvudansvar: Kommunledning  
Ansvar: Kommunens alla verksamheter, MEMAB, MBAB

Mål 21
Kommunens verksamheter ska minska konsumtionen av engångsprodukter med fossilt  
ursprung och i stället främja engångsmaterial i förnyelsebart material.  
(bedömning).

Huvudansvar: Kommunledning 

Mål 22

Kommunens verksamheter ska minska sin pappersanvändning, bland annat genom ökad 
digitalisering.

Indikator
22.1 Mängd papperskonsumtion (utskriftsark) i kommunala verksamheter (kg).

Huvudansvar: Administrativa avdelningen och IT-avdelningen

Ansvar: Kommunens alla verksamheter, MEMAB, MBAB

18

19

20

21

22
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Natur, vatten och mark

     
 

Riktlinjer
Kommunen ska genom informationsinsatser kommunicera miljö- och klimat- 
relaterade frågor till medarbetare, kommuninvånare, företag och föreningar i 
syfte att öka engagemanget för och delaktigheten i en miljömässigt hållbar 
utveckling.

Mål 23
Senast 2030 ska samtliga enskilda avlopp med vattentoalett minst uppfylla kraven 
i Naturvårdsverkets allmänna råd, NFS 2006:7.

Indikator
23.1 Antal enskilda avlopp med vattentoalett i kommunen (st).

Huvudansvar:  Miljöförvaltningen

Indikator
23.2 Antal enskilda avlopp med vattentoalett i kommunen som har godtagbar 
rening (st)

Huvudansvar:  Miljöförvaltningen

Mål 24
Kommunen ska arbeta för att främja ekosystemtjänster vid planering och drift. 
(bedömning)

Huvudansvar: Tekniska enheten 

Natur, vatten
& mark.

Levande sjöar 
och vattendrag

Grundvatten av 
god kvalitet

Levande 
skogar

God bebyggd 
miljö
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Mål 25
Till år 2030 ska andelen skyddad natur ha ökat inom kommunens geografiska 
område.

Indikator
25.1 Antal hektar skyddad naturyta (naturreservat, Natura 2000 med flera) inom 
kommunytan (ha).

Huvudansvar: Samhällsbyggnad 

Mål 26
100 procent av kommunens sjöar och vattendrag ska ha god ekologisk status när 
det gäller vattenkvalitet år 2030.

Indikator
26.1 Andel sjöar och vattendrag som uppfyller god kemisk och ekologisk status 
(procent).

Huvudansvar: Miljöförvaltningen, MEMAB 

Mål 27
Möjligheterna att uppleva och nyttja park- och naturområden i kommunen ska 
förbättras för både invånare och besökare.

Huvudansvar: Kultur- och fritidsenheten, tekniska enheten

Mål 28

Potentiellt och konstaterat förorenade områden ska undersökas och riskbedömas 
för att öka kunskapen om vilken påverkan de har på människors hälsa och miljön. 
Konstaterat förorenade områden där risk för skada på människors hälsa eller 
miljön inte kan uteslutas ska åtgärdas.

Indikator
28.1 Inventerade och sanerade förorenade områden. / Förorenade markområden 
som är åtgärdade (procent).

Huvudansvar: Miljöförvaltningen

” 100 procent av kommunens sjöar och  
   vattendrag ska ha god ekologisk status  
   när det gäller vattenkvalitet år 2030.

26

Natur,  
vatten och  

mark
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29

30

Utbildning
kommunikation
& engagemang.

Utbildning, kommunikation och  
engagemang

Mål 29
Kommunen ska utbilda och engagera sina anställda och elever för att skapa ett 
aktivt miljöarbete där alla känner att de kan bidra.

Indikator
29.1 Andel medarbetare som har genomgått grundläggande miljöutbildning på 
webbplatsen (procent).

Huvudansvar: Kommunledning 
Ansvar: Kommunens alla verksamheter, MEMAB, MBAB

Indikator
29.2 Andel förskolor och skolor som är certifierade med Grön Flagg eller Skola 
för hållbar utveckling (procent).

Huvudansvar: Barn- och utbildning

Mål 30

Kommunen ska engagera företag och föreningar i den geografiska kommunen att 
aktivt jobba med ett miljörelaterat förbättringsarbete. (bedömning)

Huvudansvar: Kultur- och fritidsenheten 
Ansvar: Näringsliv, civilsamhälle.

Mål 31

Kommunen ska informera invånare för att skapa ett större engagemang  
och underlätta för en miljömedveten livsstil.

Indikator
31.1 Kontinuerligt arbete för att informera och ge verktyg för invånarna att  
agera miljösmart har skett (ja/nej).

Huvudansvar: Kommunledning 
Ansvar: Invånare

Indikator
31.2 Antal publika arrangemang/kampanjer med miljöfokus.

Huvudansvar: Kommunledning., kultur och fritidsenheten

Indikator
31.3 Arbete har skett med naturinformation (ja/ nej).

Förkortningar:  
MBAB – Mullsjö Bostäder AB   |   MEMAB – Mullsjö Energi och Miljö AB
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Miljöpolicy
Miljöpolicyn är en del av miljöprogrammet. Policyn beskriver vår ambition och 
förhållningssätt i miljöfrågor. Policyn är en övergripande vägledning för ett håll-
bart utvecklingsarbete.

Mullsjö kommuns verksamheter ska främja en ekologiskt hållbar utveckling och vara en förebild 
för de som bor och verkar i kommunen, samt för andra kommuner. Kommunen ska genom ett 
aktivt miljöarbete skapa ett långsiktigt hållbart samhälle så att nuvarande och kommande genera- 
tioner får en hälsosam och god livsmiljö. Alla delar av de kommunala verksamheterna ska utgå 
från de resurser vi har och verka för att inte överskrida dessa. Miljö- och klimathänsyn ska vara en 
naturlig del i samtliga kommunala beslut.

Mullsjö kommun ska föregå med gott exempel och driva den hållbara utvecklingen framåt. På så 
sätt kan kommunen inspirera och skapa förutsättningar för andra att följa efter. 

” Mullsjö kommun ska föregå med gott exempel   
 och driva den hållbara utvecklingen framåt.  
 På så sätt kan kommunen inspirera och skapa  
 förutsättningar för andra att följa efter.

Vi ska bidra till en ekologiskt hållbar utveckling genom att vi:

 y Förstår miljökonsekvenserna av vårt  
agerande och tar ansvar för den miljö- 
påverkan som uppstår i vårt dagliga arbete

 y Aktivt arbetar för att utveckla och förbättra 
miljöarbetet inom den kommunala  
organisationen.

 y Agerar och planerar långsiktigt genom att 
inkludera miljö- och klimathänsyn i beslut 
som rör området, i nämnder, bolag och 
styrelser.

 y Utbildar och informerar medarbetare, 
kommuninvånare, näringsliv och  
föreningsliv för att skapa engagemang och 
öka miljömedvetenheten i kommunen.

 y Skapar möjligheter och underlättar för 
kommuninvånare, näringsliv och  
föreningsliv att öka positiv miljö- 
påverkan och minska negativ  
miljöpåverkan.

 y Föregår med gott exempel genom vårt 
miljöarbete.

 y Anpassar vårt samhälle till ett förändrat 
klimat

 y Främjar en långsiktigt god hushållning av 
mark, vatten och andra resurser.

 y Bevarar och gynnar den biologiska  
mångfalden

 y Värnar om våra värdefulla naturområden

” Många miljöproblem är globala medan 
 lösningarna ofta kan vara lokala. Det vi gör  
 i vår vardag är ett viktigt bidrag till en positiv  
 utveckling. Även enkla handlingar kan ge stor  
 nytta när vi är många som hjälps åt.

Utbildning,  
kommunikation  

och engagemang
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