Handlingsplan för Sunne kommun miljöstrategi 2018-2030
Antagen av kommunstyrelsen 2018-05-28, § 125

”En hållbar kommun är en attraktiv kommun”
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Handlingsplan för Sunne kommun miljöstrategi 2018-2030
Prioriterat område: Vår Livsmiljö
Målbild: I Sunne lever vi nära naturen som vi alla tillsammans värnar om
Kvantitativt mål
Åtgärd
Ansvar
År
Resursbehov
1. Senast år 2021 ska förekomsten Efter analys ta fram
Samhällsbyggnad:
2018-2021 Upphandlad konsult, Egen
av ekosystemtjänster vara
åtgärds/skötselplaner
enheter Plan och
personal för inventering
analyserad på 80 % av kommunens
Projekt, Trafik och Park
och avgränsning av
gröna infrastruktur.
samt Fritid/Turism.
områden och upplägg av
beställning av
inventering/analys mm.
2. Kommunen ska utveckla arbetet Uppmuntra och uppmärksamma
med kommunal ansvarsart
markägarnas pågående
(Fältgentiana, Gentianella
naturvårdsarbete.
campestris) och kommunal
ansvarsbiotop (Ängs- och
hagmarker) så att art och biotop
ökar inom kommunen.
Hjälpa LST att hålla
vandringsleder öppna.

Uppföljning
Årsredovisning
2021

Länsstyrelse,
Samhällsbyggnad:
enhet Fritid/Turism

2018-2030

Har antalet arter
och biotoper
ökat. Mätning
var fjärde år.

Samhällsbyggnad:
enhet Fritid/Turism

2018-2030 Egen personal som ser till
att hålla vandringsleder
öppna.
2018-2030 Halvdag/årskurs (välj
årskurs) egen personaltid +
bussresa.

Antal
besökare/år

Skolan besöker och visar att vi
Barns Lärande,
har en kommunal ansvarsart och Ungdomars och
ansvarsbiotop.
Vuxnas Lärande

Antal
skolelever/år
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Prioriterat område: Vår Livsmiljö
Målbild: I Sunne lever vi nära naturen som vi alla tillsammans värnar om
Kvantitativt mål
3. Senast 2019 ska en kemikalieplan
upprättas för att fasa ut
hormonstörande, hälso- och
miljöfarliga kemikalier i verksamheter
som rör barn och unga inom Sunne
kommun.

Åtgärd
1. Inventera befintliga
verksamheters
kemikaliehantering.
2. Ta fram en kemikalieplan

Ansvar
År
Samhällsbyggnad:
2018enhet Plan och
2019
Projekt, Trafik och
Park; Kommunala
bolag, Barns lärande,
Ungdomars och
Vuxnas lärande

4. Senast år 2030 ska Sunne kommun
ha fasat ut alla skadliga kemiska
ämnen.

1. Använda antagen
kemikalieplan.
2. Samordnas med mål 16 (för
hållbar återföring av växtnäring
från avloppsvatten – revaq)
Anmäla 3 skolor/år
till Grön Flagg.

Alla verksamheter

20192030

Barns lärande.
Ungdomars och
Vuxnas lärande

20182021

1.

5. Senast år 2021 är 50 % av
kommunala skolor och förskolor
certifierade med Grön Flagg.

Resursbehov
5 personer arbetar med att
ta fram planen.
Förslagsvis samlat 1
dag/vecka i 10 veckor.
Motsvarar 2 veckors
heltidsarbete för 4-5
personer. (kemikompetens,
upphandling,
miljöövergripande
helhetssyn, skolan, tekniska)
Inköp av
kemikaliehanteringsprogram
Ingå som en del i ordinarie
verksamhet. Kemikaliegrupp
3- 4 träffar/år.

Uppföljning
Är planen klar
2019.
Efter antagen
plan antal
utfasade ämnen
per år.

Årsredovisning.
Antal utfasade
ämnen.

Skolans personal där
Årsredovisning en/skola blir ansvarig
har vi nått 3
representant för Grön Flagg. skolor/år.
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Prioriterat område: Boende och Samhällsutveckling
Målbild: I Sunne planerar vi för en hållbar utveckling, kvalitet och framtid med riktning mot ett klimatanpassat samhälle.
Kvantitativt mål
Åtgärd
Ansvar
År
Resursbehov
6a. År 2020 är minst 50 % och år 2025 Ta fram och anta en
Fastighetsbolag
2018-2025
Egen personal
är minst 75 % av nybyggnationen
beställningsstandard för
Samhällsbyggnad:
träbyggnad enligt definitionen i
byggnadsentreprenader gällande Sunne enhet Plan och Projekt
kommunens träbyggnadsstrategi.
kommunkoncern.
(Procentsatserna innebär andel
nybyggd bruttoyta.)
6b. År 2020 ska 100 % av
Ta fram och anta en
Fastighetsbolag
2018-2025
Egen personal
nybyggnationer utföras i enlighet med beställningsstandard för
Samhällsbyggnad:
Miljöbyggnad Silver. År 2025 är minst byggnadsentreprenader gällande Sunne enhet Plan och Projekt
75 % av om- och tillbyggnader utförda kommunkoncern, med hänsyn till
med Miljöbyggnad Silver.
Miljöbyggnad Silver.
7. Senast år 2021 ska det finnas
1. Ta fram underlagsmaterial, inventera Samhällsbyggnad:
2018-2019.
Egen personal
skötselplaner för 50 % av kommunens ytor.
enhet Plan och
Inventering av från berörda
natur- och parkmiljöer och tätortsnära 2. Prioriteringsordning för
Projekt; Trafik och
ytor.
enheter,
skogar som gör att den biologiska
ytorna/områdena.
Park; Fritid/Turism
2020
Ev konsulthjälp
mångfalden och ekosystemtjänsterna i
Skötselplan
tätorterna gynnas.

8. Senast år 2018 integreras
klimatanpassning i all fysisk planering
för att minska effekter av
klimatförändringen.

1. Ta fram handlingsplan/rutiner för
hur klimatanpassning ska integreras i
den fysiska planeringen.
2. Den fysiska planeringen ska
användas för omställning av samhället
så att klimatpåverkan minskar.
3. Genomföra gång- och cykelplanen.

Samhällsbyggnad:
2018-2030
enhet Plan och Projekt,
Trafik och Park

Egen personal

Uppföljning
Har vi nått
satta
procentsatser
vid aktuellt
årtal.
Har vi nått
satta
procentsatser
vid aktuellt
årtal.
Är skötselplan
klar vid utsatt
tid.
När
skötselplan
finns årligt
uppföljning
vad som
utförts.
Redovisning
utifrån
framtagen
handlingsplan
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Prioriterat område: Boende och Samhällsutveckling
Målbild: I Sunne planerar vi för en hållbar utveckling, kvalitet och framtid med riktning mot ett klimatanpassat samhälle.
Kvantitativt mål
Åtgärd
Ansvar
År
Resursbehov
Uppföljning
9. Grundvattnet ska ge en säker och
1. Fastställa
Samhällsbyggnad:
2018- Egen personal
Årsredovisning
hållbar dricksvattenförsörjning samt
vattenskyddsområden.
enheter Vatten och
2030 Konsultkostnad
sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt 2. Arbeta aktivt med tillsyn i
Avlopp, Plan och
hållbara.
vattenskyddsområden.
projekt, Miljö och
Bygg
9a Sunne kommuns verksamheter ska
Använda tekniska lösningar.
Fastighetsbolag
2018Årlig kommunal
fram till år 2030 minska
Samhällsbyggnad
2030
vattenförbrukning
vattenförbrukningen med 15 %.
Informationskampanjer för
Fastighetsbolag
2018- Alla verksamheter
Antal
beteendeförändringar
Samhällsbyggnad:
2030 bidrar till
informationstillfällen
Vatten och Avlopp.
beteendeförändringar
Plan och Projekt
Kommunikation
9b Minska föroreningar till grundvatten Skapa möjligheter till rening av
Samhällsbyggnad:
2018- Egen personal
Årsredovisning
och ytvatten.
vägdagvatten.
Vatten och Avlopp,
2030
Plan och Projekt,
Trafik och Park
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Prioriterat område: Energi och transporter
Målbild: I Sunne använder vi förnybar energi i fastigheter och transporter och är en klimatneutral kommun.
Kvantitativt mål
Åtgärd
Ansvar
År
Resursbehov
10. Sunne Kommun upphandlar 100 % Ställa krav i upphandling.
Ekonomienhet
Vid ny
Egen personal
miljömärkt el.
Kommunala bolag
upphandling
11. I kommunala fastigheter ska den
totala energianvändningen i kWh/m2
minska med 30 % mellan år 2015 och
år 2025 och med 45 % från år 2015 till
år 2030.
12. Den kommunala elproduktionen
från förnybara energislag ska vara
minst 6 % av elanvändningen senast år
2025 och ska öka till minst 14 % år
2030.

13. Sunne kommun ska ha upprättat
en energipolicy senast år 2019 som
leder till minskad och effektivare
energianvändning samt ökad
användning av förnybar energi i
fastigheter.
14. Sunne kommun ska ha upprättat
en policy för hållbara resor och
transporter senast år 2019.

Ta fram en
energieffektiviseringsplan för
fastigheter.

Uppföljning
Efter varje ny
upphandling

Fastighetsbolag
Samhällsbyggnad:
enhet Plan och
Projekt, El

2018-2030

Egen personal

Söka solcellstöd för att installera Fastighetsbolag
solceller på kommunens
Samhällsbyggnad:
fastigheter
enhet Plan och
Projekt, El

2018-2030

Se på möjlighet att köpa
vindkraftsandelar

Fastighetsbolag
Samhällsbyggnad:
enhet Plan och
Projekt, El
Fastighetsbolag
Samhällsbyggnad:
Plan och Projekt, El

2025-2030

Egen personal
Årsredovisning
Upphandling av leverantör Andel
elproduktion i
% av totala
elanvändningen
Egen personal
Andel köpt
vindkraft

2018-2019

Egen personal

Klar 2019

Samhällsbyggnad:
Trafik och Park
Kommunala bolag
Ekonomienhet

2018-2019

Egen personal

Policy 2019

Upprätta en energipolicy.

Upprätta en rese- och
transportpolicy.

Årsredovisning
minskad
kWh/m2 och år
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Prioriterat område: Produktion och konsumtion
Målbild: I Sunne utgår vi från en ekonomisk, social och ekologisk balans, cirkulära system och en hållbar tillväxt.
Kvantitativt mål
Åtgärd
Ansvar
År
Resursbehov
15. I de kommunala köken och
Köpa mer certifierade ekologiska Samhällsbyggnad:
2018Inom befintlig budget. För
matbespisningarna ska andelen
och/eller närproducerade
enhet Kost
2030
att nå målen behövs ett
certifierade ekologiska och/eller
livsmedel
Ekonomienheten
budgettillskott hos
närproducerade livsmedel av de totala
verksamheterna. Minskat
livsmedelsinköpen vara minst 33 %
matsvinn kan bidra till
senast år 2020 och minst 60 % senast
bättre budget.
år 2030.

16. Senast 2025 ska växtnäring i
avloppsvatten från Sunne reningsverk
ingå i ett kretslopp.

17. I de kommunala köken och
matsalarna ska andelen mat som
slängs bort, matsvinn, minska med 10
% från år 2018 till år 2020.

Uppföljning
Varje år
redovisas
andelen
ekologiska och
närproducerade
livsmedelsinköp
i kommunens
”Kvalitet i
korthet” och
årsredovisning.
Årlig
uppföljning på
ledningens
genomgång och
extern revision
Årlig
uppföljning på
ledningens
genomgång och
extern revision
Årsredovisning

Fortsätta att vara ansluten till
revaq.

Samhällsbyggnad:
enhet Vatten och
Avlopp, Plan och
Projekt

20182025

Befintlig personal

Ställa krav redan i
planeringsskedet vid
nyetablering av verksamhet
gällande kvalitet och mängd på
processavloppsvatten.
Väga matsvinn.

Samhällsbyggnad:
enhet Vatten och
Avlopp, Plan och
Projekt, Miljö och
Bygg
Samhällsbyggnad:
enhet Kost

20182025

Befintlig personal

20182020

Befintlig personal

Fler tillagningskök ger mindre
svinn.

Samhällsbyggnad:
enhet Kost,
Fastighetsbolag

20182020

Kostnad för ombyggnation Årsredovisning
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Prioriterat område: Produktion och konsumtion
Målbild: I Sunne utgår vi från en ekonomisk, social och ekologisk balans, cirkulära system och en hållbar tillväxt.
Kvantitativt mål
Åtgärd
Ansvar
År
Resursbehov
18. År 2023 ska minst 50 % av
Matavfall samlas in med början
Samhällsbyggnad:
2018Inom befintlig budget.
matavfallet från hushåll och
hösten 2018.
enhet Avfall
verksamheter sorteras ut och
behandlas biologiskt så att 40 %
växtnäring och energi tas tillvara.
19. År 2025 ska andelen återvunnet
avfall vara 50 %.
20. Senast 2019 ska Sunne kommun
upprätta en hållbar placeringspolicy.

Underlätta för medborgare att
sortera rätt.
Kommunens pengar placeras på
ett sätt som gynnar
hållbarhetsprinciperna.

Samhällsbyggnad:
enhet Avfall
Ekonomienheten

20182025
2019-

Uppföljning
Årsredovisning

Inom befintlig budget.

Årsredovisning

Befintlig personal

Årsredovisning

