
Dnr KS20/169

Miljöområde Övergripande mål Övergripande 

mål nr

Delmål Åtgärdsnamn Åtg. nr Ansvarig 

enligt MP

Bedömning totalt Status Nyckeltal

Energi och klimat Effektivare och 

klimatsmart 

energianvändning

1 År 2020 bedriver alla företag och föreningar 

i kommunen energieffektiviseringsarbete.

Energieffektivisera föreningslivet 1 FRITID

Genomförd J

Energi och klimat Effektivare och 

klimatsmart 

energianvändning

1 År 2020 bedriver alla företag och föreningar 

i kommunen energieffektiviseringsarbete.

Energikontor Norra Småland 2 MILJÖSTRATE

G

Genomförd till 

hälften

Energi och klimat Effektivare och 

klimatsmart 

energianvändning

1 År 2020 bedriver alla företag och föreningar 

i kommunen energieffektiviseringsarbete.

Utveckla tillsynen på 

energihushållning

3 MILJÖ

Genomförd J

1 År 2020 bedriver alla företag och föreningar 

i kommunen energieffektiviseringsarbete.

Total energianvändning i 

kommunerna som 

geografiskt område

Energi och klimat Effektivare och 

klimatsmart 

energianvändning

1 Energianvändningen i de kommunala 

verksamheterna och bolagen är 25 % 

effektivare år 2016 och 30 % effektivare år 

2020 jämfört med år 2008.

Energieffektivt byggande 4 TK-FAST, 

BOSTADSBOL

AG Genomförd J

Energi och klimat Effektivare och 

klimatsmart 

energianvändning

1 Energianvändningen i de kommunala 

verksamheterna och bolagen är 25 % 

effektivare år 2016 och 30 % effektivare år 

2020 jämfört med år 2008.

Handlingsplan för 

energieffektivisering

5 TK-FAST, 

ALLABOLAG

Genomförd till 

hälften

1 Energianvändningen i de kommunala 

verksamheterna och bolagen är 25 % 

effektivare år 2016 och 30 % effektivare år 

2020 jämfört med år 2008.

Total energianvändning i 

kommunala 

verksamheter och bolag 

(MWh)



1 Energianvändningen i de kommunala 

verksamheterna och bolagen är 25 % 

effektivare år 2016 och 30 % effektivare år 

2020 jämfört med år 2008.

Energianvändning för 

lokaler och bostäder i 

kommunala 

verksamheter och bolag 

(kWh/m2)

1 Energianvändningen i de kommunala 

verksamheterna och bolagen är 25 % 

effektivare år 2016 och 30 % effektivare år 

2020 jämfört med år 2008.

Energianvändning för 

gatubelysning 

1 Energianvändningen i de kommunala 

verksamheterna och bolagen är 25 % 

effektivare år 2016 och 30 % effektivare år 

2020 jämfört med år 2008.

Energianvändning för VA-

verksamheterna

Energi och klimat Effektivare och 

klimatsmart 

energianvändning

1 Andelen förnybar energi till lokaler och 

bostäder i kommunala verksamheter och 

bolag ska uppgå till 75 % år 2016 och 100 % 

år 2020.

Elabonnemang om köp av förnybar el 6 TK-FAST, 

BOSTADSBOL

AG
Genomförd J

Andel förnybar energi av 

total energianvändning

Energi och klimat Effektivare och 

klimatsmart 

energianvändning

1 Andelen förnybar energi till lokaler och 

bostäder i kommunala verksamheter och 

bolag ska uppgå till 75 % år 2016 och 100 % 

år 2020.

Solceller uppförs på offentliga 

byggnader

7 TK-FAST

Genomförd J

Egenproducerad solel och 

solvärme

Energi och klimat Fossilbränslefria och 

smarta transporter

2 Andelen förnybar energi av kommunens 

och kommunala bolags totala 

bränsleförbrukning ska uppgå till 25 % år 

2016 och 50 % år 2020.

Offentliga laddstolpar för elfordon 8 TK, 

ENERGIBOLAG 

(Habo)
Genomförd J

Energi och klimat Fossilbränslefria och 

smarta transporter

2 Andelen förnybar energi av kommunens 

och kommunala bolags totala 

bränsleförbrukning ska uppgå till 25 % år 

2016 och 50 % år 2020.

Tankstationer för biogas 9 TK-FAST

Påbörjad



Energi och klimat Fossilbränslefria och 

smarta transporter

2 Andelen förnybar energi av kommunens 

och kommunala bolags totala 

bränsleförbrukning ska uppgå till 25 % år 

2016 och 50 % år 2020.

Miljöanpassad fordonsflotta 10 ALLA

Genomförd till 

hälften

Andel förnybar energi av 

drivmedelsförbrukningen

Energi och klimat Fossilbränslefria och 

smarta transporter

2 Andelen förnybar energi av kommunens 

och kommunala bolags totala 

bränsleförbrukning ska uppgå till 25 % år 

2016 och 50 % år 2020.

Utveckla den kommunala bilpoolen 11 ALLA

Genomförd till 

hälften

Andel fordon avsedda för 

förnybara bränslen (%)

Energi och klimat Fossilbränslefria och 

smarta transporter

2 Kommunens och kommunala bolags 

transporter är 10 % effektivare år 2020 

jämfört med 2012.

Skapa förutsättningar för resfria 

möten

12 IT

Genomförd J

Energi och klimat Fossilbränslefria och 

smarta transporter

2 Kommunens och kommunala bolags 

transporter är 10 % effektivare år 2020 

jämfört med 2012.

Förnyelse av resepolicyn 13 KLK-

PERSONAL Genomförd till 

hälften



Energi och klimat Fossilbränslefria och 

smarta transporter

2 Kommunens och kommunala bolags 

transporter är 10 % effektivare år 2020 

jämfört med 2012.

Effektiva hemtjänstresor 14 SOC

Genomförd J

Energi och klimat Fossilbränslefria och 

smarta transporter

2 Kommunens och kommunala bolags 

transporter är 10 % effektivare år 2020 

jämfört med 2012.

Inköp av elcyklar till kommunala 

verksamheter och bolag

15 ALLA

Genomförd J

Energi och klimat Fossilbränslefria och 

smarta transporter

2 Kommunens och kommunala bolags 

transporter är 10 % effektivare år 2020 

jämfört med 2012.

Planera och prioritera förbättring och 

utbyggnad av gång- och cykelvägar

16 TK-PLAN, TK-

PARK

Påbörjad

Energi och klimat Fossilbränslefria och 

smarta transporter

2 Kommunens och kommunala bolags 

transporter är 10 % effektivare år 2020 

jämfört med 2012.

Utbildning i sparsam körning 17 ALLA

Påbörjad



2 Kommunens och kommunala bolags 

transporter är 10 % effektivare år 2020 

jämfört med 2012.

Körda sträckor 



2 Energianvändning från 

bränsleförbrukning 

2 Andel förnybar energi av 

drivmedelsförbrukningen

2 Andel miljöbilar

2 Andel fordon avsedda för 

förnybara bränslen (%)



2 Koldioxidutsläpp från 

transporter 

Energi och klimat Förberedda och 

anpassade inför 

klimatförändringar

3 Kommunen ska vara förberedd på de 

konsekvenser som följer av ett framtida 

förändrat klimat senast år 2020.

Kartering av risker i ett framtida 

förändrat klimat

18 TK-PLAN

Genomförd J

3 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

Miljömedvetenhet Miljöanpassade inköp 

och upphandlingar

4 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.

Kompetensutveckling miljösmart mat 19 TK-KOST

Genomförd till 

hälften

4 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



4 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.

Total merkostnad för 

ekologiska livsmedel

4 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.

Utsträckning som 

vegetariska och veganska 

rätter serveras



Miljömedvetenhet Miljöanpassade inköp 

och upphandlingar

4 År 2020 har användningen av farliga ämnen 

i kommunala verksamheter och bolag 

upphört så långt som är möjligt.

Systematisk utfasning av 

riskminsknings- och utfasningsämnen

20 ALLA

Genomförd till 

hälften

Antal utfasnings- och 

riskminskningsämnen i 

kommunala 

verksamheter och bolag

Miljömedvetenhet Miljöanpassade inköp 

och upphandlingar

4 År 2020 har användningen av farliga ämnen 

i kommunala verksamheter och bolag 

upphört så långt som är möjligt.

Utbildning i risk- och 

kemikaliehantering

21 ALLA

Genomförd till 

hälften

Miljömedvetenhet Miljöanpassade inköp 

och upphandlingar

4 År 2020 har användningen av farliga ämnen 

i kommunala verksamheter och bolag 

upphört så långt som är möjligt.

Miljöanpassat byggande 22 TK-FAST, 

BOSTADSBOL

AG
Genomförd J

Miljömedvetenhet Miljöanpassade inköp 

och upphandlingar

4 År 2020 har användningen av farliga ämnen 

i kommunala verksamheter och bolag 

upphört så långt som är möjligt.

Miljöanpassa och utveckla 

barnmiljöronden

23 BUF

Genomförd J



Miljömedvetenhet Miljöanpassade inköp 

och upphandlingar

4 I alla kommunala verksamheter och bolag 

beaktas miljöhänsyn och sociala hänsyn 

systematiskt vid inköp och upphandling.

LCC & LCA-analyser görs vid 

upphandlingar/avrop med betydande 

miljöpåverkan 

24 ALLA, 

ALLABOLAG

Genomförd till 

hälften

Miljömedvetenhet Miljöanpassade inköp 

och upphandlingar

4 I alla kommunala verksamheter och bolag 

beaktas miljöhänsyn och sociala hänsyn 

systematiskt vid inköp och upphandling.

Upphandlingspolicy innefattande 

hållbarhetsaspekter ska tas fram 

25 KLK-EKONOMI

Genomförd J

Andel inköp och 

upphandlingar där miljö- 

och etiska krav ställs



Miljömedvetenhet Kunskapen om miljö, 

energi och klimat är 

god

5 Medvetandet om miljö- och energifrågor 

och hållbar utveckling ska öka bland 

kommuninvånarna

Miljö- och hälsoåret 26 MILJÖSTRATE

G

Genomförd J

Miljömedvetenhet Kunskapen om miljö, 

energi och klimat är 

god

5 Medvetandet om miljö- och energifrågor 

och hållbar utveckling ska öka bland 

kommuninvånarna

Tidningen +E 27 MILJÖSTRATE

G

Ej relevant, 

tidningen har 

upphört

Enkätundersökning enligt 

åtgärd 27 b

Miljömedvetenhet Kunskapen om miljö, 

energi och klimat är 

god

5 Medvetandet om miljö- och energifrågor 

och hållbar utveckling ska öka bland 

kommuninvånarna

Energicentrum A6 28 MILJÖSTRATE

G

Genomförd J

Miljömedvetenhet Kunskapen om miljö, 

energi och klimat är 

god

5 Elevernas kunskap om natur, miljö, energi 

och kretslopp ska öka genom systematiskt 

miljöarbete på skolor och förskolor.

Utveckla det pedagogiska 

hållbarhetsarbetet på skolor och 

förskolor

29 BUF

Genomförd J

Kvalitativ beskrivning av 

miljöarbetet i skolan.

Miljömedvetenhet Kunskapen om miljö, 

energi och klimat är 

god

5 Elevernas kunskap om natur, miljö, energi 

och kretslopp ska öka genom systematiskt 

miljöarbete på skolor och förskolor.

Utveckla skolgårdar vid skolor och 

förskolor

30 BUF

Genomförd J



Miljömedvetenhet Kunskapen om miljö, 

energi och klimat är 

god

5 Kommunens personal har goda 

miljökunskaper.

Miljöanpassad kompetensutbildning 

för driftspersonal och 

byggslovshandläggare 

31 TK, TK-PLAN, 

ALLABOLAG

Påbörjad

Miljömedvetenhet Kunskapen om miljö, 

energi och klimat är 

god

5 Kommunens personal har goda 

miljökunskaper.

Utbildning i miljöhänsyn vid åtgärder i 

natur- och kulturmiljöer

32 TK

Ej påbörjad L

Miljömedvetenhet Kunskapen om miljö, 

energi och klimat är 

god

5 Kommunens personal har goda 

miljökunskaper.

Tävlingar med miljöfokus för 

kommunanställda

33 MILJÖSTRATE

G Genomförd till 

hälften

5 Kommunens personal har goda 

miljökunskaper.

Antal utbildade 

kommunanställda sedan 

Miljöprogrammets start 

(st).

Rent vatten Minska miljöpåverkan 

på sjöar, vattendrag 

och dricksvattentäkter

6 Tryggad vattenförsörjning och minimerad 

miljöpåverkan från dagvatten och 

reningsverk.

Förbättringar av det kommunala 

spillvattennätet

34 TK-VA

Påbörjad



Rent vatten Minska miljöpåverkan 

på sjöar, vattendrag 

och dricksvattentäkter

6 Tryggad vattenförsörjning och minimerad 

miljöpåverkan från dagvatten och 

reningsverk.

Framtagande av en dagvattenstrategi 35 TK-VA

Påbörjad

Rent vatten Minska miljöpåverkan 

på sjöar, vattendrag 

och dricksvattentäkter

6 Tryggad vattenförsörjning och minimerad 

miljöpåverkan från dagvatten och 

reningsverk.

Provtagning av dricksvatten 36 MILJÖ

Genomförd J

Rent vatten Minska miljöpåverkan 

på sjöar, vattendrag 

och dricksvattentäkter

6 Tryggad vattenförsörjning och minimerad 

miljöpåverkan från dagvatten och 

reningsverk.

Upprätta en vattenförsörjningsplan 37 TK-VA

Påbörjad

Rent vatten Minska miljöpåverkan 

på sjöar, vattendrag 

och dricksvattentäkter

6 Tryggad vattenförsörjning och minimerad 

miljöpåverkan från dagvatten och 

reningsverk.

Vattenskyddsområden 38 TK-VA

Genomförd till 

hälften

6 Tryggad vattenförsörjning och minimerad 

miljöpåverkan från dagvatten och 

reningsverk.

 Mängd ovidkommande 

vatten in till 

avloppsreningsverken

Rent vatten Minska miljöpåverkan 

på sjöar, vattendrag 

och dricksvattentäkter

6 Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen 

har god kemisk och ekologisk status senast 

år 2020.

Fortsatt ytvattenkalkning 39 MILJÖ

Genomförd J

Rent vatten Minska miljöpåverkan 

på sjöar, vattendrag 

och dricksvattentäkter

6 Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen 

har god kemisk och ekologisk status senast 

år 2020.

En utökad provtagning på utgående 

avloppsvatten

40 TK-VA

Genomförd J

Rent vatten Minska miljöpåverkan 

på sjöar, vattendrag 

och dricksvattentäkter

6 Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen 

har god kemisk och ekologisk status senast 

år 2020.

Åtgärda bristfälliga enskilda avlopp 41 MILJÖ

Genomförd till 

hälften

Åtgärden gällde endast Mullsjö 

kommun

42



Rent vatten Minska miljöpåverkan 

på sjöar, vattendrag 

och dricksvattentäkter

6 Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen 

har god kemisk och ekologisk status senast 

år 2020.

Restaurera och skydda 

Vätterbäckarna

43 MILJÖ

Genomförd till 

hälften

Rent vatten Minska miljöpåverkan 

på sjöar, vattendrag 

och dricksvattentäkter

6 Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen 

har god kemisk och ekologisk status senast 

år 2020.

Minska miljöpåverkan på prioriterade 

sjöar och vattendrag

44 MILJÖ

Genomförd J

6 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

6 Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen 

har god kemisk och ekologisk status senast 

år 2020.

Andel åtgärdade avlopp 

av de 700 som avses i 

åtgärd 41

6 Samtliga sjöar och vattendrag i kommunen 

har god kemisk och ekologisk status senast 

år 2020.

Årlig total yta kalkade 

vatten- och 

markområden



Natur och djur Grönstrukturen är 

bevarade och 

naturtillgängligheten är 

god

7 Tätortsnära natur som är värdefull för 

friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska 

mångfalden värnas och bevaras.

Grönstrukturplan för tätorter 45 TK-PARK

Genomförd J

Beskrivning av 

skötselarbete utifrån 

grönstrukturplan

Natur och djur Grönstrukturen är 

bevarade och 

naturtillgängligheten är 

god

7 Tätortsnära natur som är värdefull för 

friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska 

mångfalden värnas och bevaras.

Rutin för skyddsvärda träd, särskilt 

skyddsvärda träd, biotoper, andra 

strukturer och rödlistade arter.

46 TK-PARK

Genomförd J

Antal skyddsvärda träd 

Natur och djur Grönstrukturen är 

bevarade och 

naturtillgängligheten är 

god

7 Tillgängligheten till naturen värnas och 

bevaras.

Ökad tillgänglighet till natur- och 

kulturmiljöområden

47 FRITID

Genomförd J

Total sträcka 

vandringsleder 

7 Tillgängligheten till naturen värnas och 

bevaras.

Antal orörda 

naturområden som idag 

inte är tillgängliga för 

allmän rekreation och 

friluftsliv

Natur och djur Natur- och 

kulturmiljövärdena är 

bevarade

8 Skötsel av skog- och markområden ska ske 

med miljö- och naturhänsyn så att dess 

natur- och kulturmiljövärden bevaras.

Ökad information och dialog kring 

skog med höga naturvärden och 

sociala värden

48 TK-PARK

Genomförd J



Natur och djur Natur- och 

kulturmiljövärdena är 

bevarade

8 Skötsel av skog- och markområden ska ske 

med miljö- och naturhänsyn så att dess 

natur- och kulturmiljövärden bevaras.

Kommunala naturreservat 49 TK-PARK

Genomförd J

8 Skötsel av skog- och markområden ska ske 

med miljö- och naturhänsyn så att dess 

natur- och kulturmiljövärden bevaras.

Miljöcertifierad skog i 

kommunen

8 Skötsel av skog- och markområden ska ske 

med miljö- och naturhänsyn så att dess 

natur- och kulturmiljövärden bevaras.

Skyddad skog i 

kommunen

8 Skötsel av skog- och markområden ska ske 

med miljö- och naturhänsyn så att dess 

natur- och kulturmiljövärden bevaras.

Antal nyckelbiotoper och 

andra naturvärden som är 

oskyddade

Natur och djur Natur- och 

kulturmiljövärdena är 

bevarade

8 Skötsel av odlingslandskap och 

våtmarksområden ska ske med miljö- och 

naturhänsyn så att dess natur- och 

kulturmiljövärden bevaras.

Höjning av jordbruksmarkens status i 

exploateringsärenden

50 TK-PLAN

Genomförd J

Natur och djur Natur- och 

kulturmiljövärdena är 

bevarade

8 Skötsel av odlingslandskap och 

våtmarksområden ska ske med miljö- och 

naturhänsyn så att dess natur- och 

kulturmiljövärden bevaras.

Vägar för biologisk mångfald och 

bevarande av natur- och 

kulturmiljövärden

51 TK-PARK, TK-

PLAN

Genomförd J

Andel öring som når 

Vättern jämfört med 

2007

8 Skötsel av odlingslandskap och 

våtmarksområden ska ske med miljö- och 

naturhänsyn så att dess natur- och 

kulturmiljövärden bevaras.

Antal rödlistade arter

Natur och djur Natur- och 

kulturmiljövärdena är 

bevarade

8 Skötsel av odlingslandskap och 

våtmarksområden ska ske med miljö- och 

naturhänsyn så att dess natur- och 

kulturmiljövärden bevaras.

Guidningar på våtmarker 52 MILJÖSTRATE

G Genomförd till 

hälften


