2020 års uppföljning av 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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Uppföljning Sunne Miljöstrategi för år 2020
Nu har arbetet med miljöstrategins pågått ett tag och uppdrag har skickats ut till kommunens medarbetare. Under resans gång med detta långsiktiga
arbete har det visat sig att det här kräver kunskap, mycket kunskap men också stort mod att bryta vanor(ovanor) och system/kultur. Miljö- och
naturkunskapen samt insikten om behovet av att ställa om samhället behöver öka.
Vi har ett ekonomiskt system som stödjer tillväxt i form av exploatering och konsumtion och vi lever i ett ”ha rätt till samhälle” som inte är
balanserat med ansvar för naturen, medmänniskor i världen och kommande generationer.
Med respekt för naturen, medmänniskor i världen och kommande generationer arbetar vi för hållbar utveckling med hjälp av professionell
kunskap och mod. Vi gör så att det är möjligt i Sunne. Det är det vi förmedlar till våra kommuninvånare och företag. Vi behöver alla hjälpas åt.
De som anmält sig som miljökontakt ska inte behöva göra allt arbete själva utan det här är något som vi alla gör tillsammans. Deras miljöarbete får
inte nonchaleras utan de ska kunna känna att det är värdefullt.
I begreppet hållbar utveckling/tillväxt integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Hållbar utveckling är en
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov.

Sunne kommuns miljöstrategi blev antagen av Sunne kommunfullmäktige 2018-05-07, § 59. Syftet med miljöstrategin är att den på ett strukturerat
sätt ska leda Sunne Kommuns miljömålsarbete framåt. Sunne kommuns miljöstrategi ska ses som ett verktyg och hjälp i alla politiska beslut, för
alla kommunens verksamheter och kommunala bolag, att ta sitt ansvar för att nå globala, nationella, regionala miljömål samt uppfylla miljöbalkens
hänsynsregler och bestämmelser.
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Handlingsplanen till miljöstrategin blev antagen av kommunstyrelsen 2018-05-28, § 125. Handlingsplanen innehåller 20 mål. Varje mål har en
ansvarig enhet/verksamhet (anges i fetmarkerad text under ansvar) men flera kan vara delaktiga till att målet nås.
Parallellt med miljöstrategin pågår miljööverenskommelsen för ett hållbart Värmland med Länsstyrelsen som samordnare. Kommunen åtar sig att
till och med år 2020 genomföra de åtgärder som man angett. Länsstyrelsen planera för en fortsättning.
Det som har blivit utfört under år 2018 enligt miljöstrategins handlingsplan anges under respektive mål i en grå skuggad ruta.
Det som har blivit utfört under år 2019 enligt miljöstrategins handlingsplan anges under respektive mål i en gul skuggad ruta.
Det som har blivit utfört under år 2020 enligt miljöstrategins handlingsplan anges under respektive mål i en ljusblå skuggad ruta. Till
redovisningen finns även en bilaga med utdrag av aktiviteter som kan kopplas till kommunens hållbarhetsarbete.
År 2020 har genomsyrats av en pågående pandemi med coronavirus. Det har påverkat kommunens arbete på flera sätt men vi har trots det
genomfört åtgärder som kan kopplas till kommunens hållbarhetsarbete. Arbetsuppgifter och arbetssätt har fått anpassats efter rådande
omständigheter. Medarbetare som haft möjlighet att arbeta hemifrån har gjort det och undervisning har skett delvis på distans. Ett som har
påverkats är vårt externa resande i arbetet och resor till och från arbetsplats då en del personal kan arbeta hemifrån. Vissa åtgärder som kräver
fysisk närvaro i grupp får helt enkelt ske i framtiden när coronaläget är stabilare.
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Uppföljning av 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
och avgränsning av
gröna infrastruktur.
Park samt
områden och upplägg av
Fritid/Turism.
beställning av
inventering/analys mm.

Uppföljning
Årsredovisning
2021

2018:Trafik och Park lagt in om medel för 2020
2020: Skötselplan framtagen för Torvnäs/Solbacka.
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.

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
Fritid har haft vandringsvecka under våren 2018. 10 deltagare deltog i maj 2018
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Antal
skolelever/år

2019: 16-19 maj vandringsvecka
I juni var det invigning av Gruvrundan och Tiskaretjärnsleden.
2020: Vandra med guide i Sunne 17-20 September 2020

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

1.

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

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

2018: Planering för arbetet pågår.
Under år 2019 har uppdrag 2 i enlighet med miljöstrategin skickats ut till verksamheternas miljökontakter som handlar om att inventera kemikalier. Vi har
fått in kemikalielistor från de flesta verksamheter. En del har tagits bort och skickats till Holmby och några kommer att bytas ut vid nästa inköp.
Kvar finns i dagsläget 343 olika produkter efter att en del skickats till Holmby.
Av dem är det ca 25% som är miljömärkta.
Efter att alla verksamheter inventerats vilket fortsätter under våren 2020, kommer listorna att bearbetas igen för att så småningom leda till en
kemikalieplan. Därmed uppfylls inte detta mål att ha en kemikalieplan klar år 2019 eftersom inventering har tagit längre tid än beräknat.
2020: Kemikalieinventering har fortsatt under 2020. Ett utkast/förslag till kemikalieplan är på gång och planeras att gå ut på intern remiss under 2021.
Under våren 2020 har en praktikant varit delaktig i att ta fram underlag för att använda sig av på fritidshemmen för att plocka bort saker innehållande
oönskade ämnen.
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4. Senast år 2030 ska Sunne kommun
ha fasat ut alla skadliga kemiska
ämnen.

1. Använda antagen
Alla verksamheter
2019Ingå som en del i ordinarie
Årsredovisning.
kemikalieplan.
2030
verksamhet. Kemikaliegrupp Antal utfasade
2. Samordnas med mål 16 (för
3- 4 träffar/år.
ämnen.
hållbar återföring av växtnäring
från avloppsvatten – revaq)
2018: Utfasning av varor med hormonstörande ämnen fortsätter på förskolor där textilier och köksutrustning byts ut.
Besök har gjorts på Ekebyvägen för att även där fasa ut leksaker enligt samma kriterier som förskolorna.
I revaq ingår uppströmsarbete för att förhindra ämnen som finns med i PRIO-databasen, SIN-list och Ramdirektivet för vatten, att nå avloppsvattnet vidare
ut i kretslopp.
2019: Arbete med utbyte av golvmattor i förskolor har utförts enligt plan. 405 m2 har bytts ut under år 2019.
Vi undviker tryckimpregnerat virke i så stor utsträckning det går i miljöer där barn vistas.
2020:
1 - Finns ingen antagen kemikalieplan ännu. I samband med inventering av kemikalier har återkoppling skett till verksamheternas miljökontakter där det
framgår om det finns kemikalier som ska fasas ut.
2 – I revaq uppströmsarbete utförs bedömningar av anslutna verksamheters påverkan från dess kemikalieanvändning.
5. Senast år 2021 är 50 % av
Anmäla 3 skolor/år
Barns lärande.
2018Skolans personal där
Årsredovisning kommunala skolor och förskolor
till Grön Flagg.
Ungdomars och
2021
en/skola blir ansvarig
har vi nått 3
certifierade med Grön Flagg.
Vuxnas lärande
representant för Grön Flagg. skolor/år.
2018: Idag är följande skolor i Sunne med i Grön Flagg: Ekeby skola, Förskolan Kalven och Förskolan Hasselbol
Förskolan Hasselbol var nominerad till Grön Flaggs ”Årets hållbara förskola 2020”, men första plats gick till Mjölnartorpets förskola i Karlstad.

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.)
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Uppföljning
Har vi nått
satta
procentsatser
vid aktuellt
årtal.

2019: Sunne Fastighets AB har påbörjat byggnation av hyreslägenheter på Magasinsgatan som byggs inomhus i trämoduler och placeras på plats under år
2020.
Rågvägen har också byggts enligt träbyggnadsstrategin.
Under år 2020 har hyreslägenheterna på Magasinsgatan byggts klar och byggts i trä. Vilket ger att mer än 50% nybyggnation skett i trä. Mål uppfyllt
6b. År 2020 ska 100 % av
Ta fram och anta en
Fastighetsbolag
2018-2025
Egen personal
Har vi nått
nybyggnationer utföras i enlighet med beställningsstandard för
Samhällsbyggnad:
satta
Miljöbyggnad Silver. År 2025 är minst byggnadsentreprenader gällande Sunne enhet Plan och Projekt
procentsatser
75 % av om- och tillbyggnader utförda kommunkoncern, med hänsyn till
vid aktuellt
med Miljöbyggnad Silver.
Miljöbyggnad Silver.
årtal.
2018: Torvnäs förskola uppfyller kraven för mål 6a och 6b
Tillbyggnad av Parkvillan uppfyller mål 6a.
2019: Utbyggnad Allégården byggs enligt miljöbyggnad Silver och Sunda Hus
2020: Industriprogammets nya lokaler är färdigställda efter ombyggnation och tillbyggnad.
7. Senast år 2021 ska det finnas
skötselplaner för 50 % av kommunens
natur- och parkmiljöer och tätortsnära
skogar som gör att den biologiska
mångfalden och ekosystemtjänsterna i
tätorterna gynnas.

1. Ta fram underlagsmaterial, inventera
ytor.
2. Prioriteringsordning för
ytorna/områdena.

Samhällsbyggnad:
enhet Plan och
Projekt; Trafik och
Park; Fritid/Turism

2018-2019.
Inventering av
ytor.
2020
Skötselplan

Egen personal
från berörda
enheter,
Ev konsulthjälp

Är skötselplan
klar vid utsatt
tid.
När
skötselplan
finns årligt
uppföljning
vad som
utförts.

2018: Trafik och Park har äskat om medel år 2020 för detta.
2019. För att öka den biologiska mångfalden har vår arbetsmarknadsenhet tillsammans med gata/park satt upp bihotell på ett flertal platser i kommunen.
Miljötips inför sommaren har varit med på kommunens intranätsida.
2020: Barkborreangripna granar har tagit ned i Sundsbergsområdet och Åmbergsområdet.
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8. Senast år 2018 integreras
klimatanpassning i all fysisk planering
för att minska effekter av
klimatförändringen.

1. Ta fram handlingsplan/rutiner för
Samhällsbyggnad:
hur klimatanpassning ska integreras i
enhet Plan och
den fysiska planeringen.
Projekt, Trafik och
2. Den fysiska planeringen ska
Park
användas för omställning av samhället
så att klimatpåverkan minskar.
3. Genomföra gång- och cykelplanen.
2018: Sökt pengar från Trafikverket och blivit beviljade för GC-väg Lysvik och V Ämtervik.
Enheten Plan och Projekt arbetar med fysisk planering – rutiner - omställning.
Vid nya Torvnäsområdet planeras öppen dagvattenhantering med fördröjning

2018-2030

Egen personal

Redovisning
utifrån
framtagen
handlingsplan

2019
1. Tagit fram en ny checklista för undersökning i samband med detaljplaner. Påbörjat tätare dialog internt gällande hantering av dagvatten/skyfall.
2. Hur bebyggelsen och miljön inom planområdet kommer att te sig ska tydligt framgå av detaljplanens plankarta med tillhörande bestämmelser och
beskrivning. Utbyggnad av GC-vägar bidrar till att fler kan transportera sig utan bilen.
3. Utbyggnad av GC-vägar enligt uppdaterad cykelplan.
2020
1.-2. En fördjupad översiktsplan är påbörjad under år 2020 där klimatanpassning ska ingå.
3. Gång – och cykelväg till Ingmår klar
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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
2018: Arbetet med vattenskyddsområden har påbörjats.
Miljöenheten har tillsyn på verksamheter inom befintliga vattenskyddsområden.
2019:
1. Arbetet med fastställande av vattenskyddsområden fortgår.
2. VA -enheten är med i tidigt skede gällande verksamheter inom vattenskyddsområde.
Projekt tillsammans med Norsälvens vattenråd för att uppnå god ekologisk status i vattendraget Lysan, Lysvik har påbörjats.
2020
1. WSP arbetat att ta fram underlag till vattenskyddsområden
2. Genom ett nära samarbete med miljöenheten och andra aktörer få vetskap om olika aktiviteter som sker inom vattenskyddsområden. Det sker till
viss del genom månadsmöten med olika enheter och via företagsservice.
Som medlem i Norsälvens vattenråd har vi tillsammans med fiskevårdsföreningen Lisjöns FVO, markägare och entreprenörer varit med och anlagt ett omlöp
förbi en damm i Lysan.
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
2018: Sunne fastighet byter ut till snålspolande VVS-armaturer i lägenheter.
Totala vattenförbrukningen i kommunala fastigheter var år 2018: 88519 m3.
2019: I verksamheternas uppdrag 3 i förhållande till miljöstrategin ingår det information om att vara sparsam med vårt vatten.
Totala vattenförbrukningen i kommunala fastigheter år 2019: 88 061 m3.
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2020: Vattenförbrukningen i kommunala fastigheter år 2020: 87 446 m3. I detta ingår inte vatten som används till ev bevattning eller andra ändamål.
9b Minska föroreningar till grundvatten Skapa möjligheter till rening av
och ytvatten.
vägdagvatten.

Samhällsbyggnad:
2018- Egen personal
Vatten och Avlopp,
2030
Plan och Projekt,
Trafik och Park
2018: Nya Torvnäs/Solbacka områdets dagvattenhantering kommer att ske i våtmark som ger en viss rening av vattnet .

Årsredovisning

2019: Påbörjat ett internt arbete med att se på hur vi ska hantera dagvattenfrågor och var det ska ledas någonstans.
2020
En dagvattendamm har anlagts sydväst om industriområdet vid Rönna väg, i första hand för flödesutjämning i samband med stora nederbördsmängder,
men som även kan innebära en viss rening.
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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

Uppföljning
Efter varje ny
upphandling

2018: Vi har miljömärkt el upphandlad idag
2019: Vi fortsätter att köpa miljömärkt el.
2020: Fortsatt miljömärkt el.
11. I kommunala fastigheter ska den
Ta fram en
Fastighetsbolag
2018-2030 Egen personal
Årsredovisning
2
totala energianvändningen i kWh/m
energieffektiviseringsplan för
Samhällsbyggnad:
minskad
minska med 30 % mellan år 2015 och fastigheter.
enhet Plan och
kWh/m2 och år
år 2025 och med 45 % från år 2015 till
Projekt, El
år 2030.
2018: Ett första möte har varit med enheterna och fastighetsbolaget. Sammanställning över 2018 är inte klar gällande energianvändningen.
Som ingångsvärde år 2015 låg totala energianvändningen för de kommunala fastigheterna på 152 kWh/m2
År 2018 hamnade vi på 157 kWh/m2.
År 2019 hamnar vi på 144 kWh/m2.
2019: Åtgärder som utförts under året är fönsterbyten, solavskärmningar, isolering, byte av ventilationsaggregat, shuntgrupper och injusteringar. Bytt ut
elpanna till bergvärme som minskat elanvändningen.
Andra energibesparande åtgärder är utbyte av ljuskällor och armaturer med bättre tidsstyrning, utan att påverka tryggheten. Elanvändningen för park- och
vägbelysning har minskat mellan år 2018 och år 2019 med 10%.
2020: Energianvändningen för värme och el i kommunala fastigheter uppgick till 150 kWh/m2.
12. Den kommunala elproduktionen
Söka solcellstöd för att installera
från förnybara energislag ska vara
solceller på kommunens
minst 6 % av elanvändningen senast år fastigheter
2025 och ska öka till minst 14 % år
2030.
11
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2018-2030

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

Se på möjlighet att köpa
vindkraftsandelar

Fastighetsbolag
2025-2030 Egen personal
Andel köpt
Samhällsbyggnad:
vindkraft
enhet Plan och
Projekt, El
2018: %-satserna är beräknade utifrån att vi även gör el av gasen vi Holmby, men nu är förhållandet annorlunda eftersom vi gör värme av gasen till egen
byggnad samt till en industrifastighet och facklar en del.
Oklart hur kommande solcellstöd kommer att utformas. Vilka fastigheter som anses lämpliga kan ingå i energieffektiviseringsplanen.
Bixia byggstart av vindkraft 2018
2019: Bixia Byggvind bygger 13 vindkraftverk på Häjsberget och södra Länsmansberget i Sunne kommun.
Solcellsanläggning på Korpralsvägen har generat 3710 kWh.
2020: Bixia/Tekniska verkens vindkraftspark på Häjsberget och södra Länsmansberget togs i drift under våren och sommaren 2020. Vindkraftsparkens
beräknade produktion är 180 GWh per år vilket motsvarar årsbehovet för cirka 35 000 hushåll.
2020: Sunne Fastighets AB har solceller på hyreslägenheterna på Magasinsgatan. Även Allégårdens utbyggnad har fått solceller. Solcellerna på
Korpralsvägen och Magasinsgatan har genererat 12 656 kWh under år 2020 trots att inte Magasinsgatans solceller inte varit i drift hela året.
13. Sunne kommun ska ha upprättat
Upprätta en energipolicy.
Fastighetsbolag
2018-2019 Egen personal
Klar 2019
en energipolicy senast år 2019 som
Samhällsbyggnad:
leder till minskad och effektivare
Plan och Projekt, El
energianvändning samt ökad
användning av förnybar energi i
fastigheter.
2019: Det finns en energipolicy framtagen för koncernen Sunne Kommun.
2020: Energipolicyn är ännu inte antagen.
14. Sunne kommun ska ha upprättat
en policy för hållbara resor och
transporter senast år 2019.

Upprätta en rese- och
transportpolicy.

Samhällsbyggnad:
Trafik och Park
Kommunala bolag
Ekonomienhet

2018: Fordonsflottan byts ut till elbilar
2019: En rese- och transportpolicy är påbörjad.
12
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2018-2019

Egen personal

Policy 2019

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.

Uppföljning
Varje år
redovisas
andelen
ekologiska och
närproducerade
livsmedelsinköp
i kommunens
”Kvalitet i
korthet” och
årsredovisning.

År 2017 låg vi enligt KKiK på29%.
År 2018 låg vi på 24%
Vi hamnar på 12% år 2019.
En gemensam upphandling inom SuToHaMu innebär mer närproducerade livsmedelsinköp i framtiden.
2020: År 2020 ca 20%. Sedan hösten 2020 har SuToHaMu- kommunerna tillsammans upphandlat närproducerade livsmedel.
16. Senast 2025 ska växtnäring i
avloppsvatten från Sunne reningsverk
ingå i ett kretslopp.

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.

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

20182025

Befintlig personal
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Årlig
uppföljning på
ledningens
genomgång och
extern revision
Årlig
uppföljning på
ledningens
genomgång och
extern revision

2018: Revaq fortskrider där vi sprider godkända slampartier på jordbruksmark.
Vi har tagit fram en checklista för nyetableringar gällande anslutning till VA.
2019: Revaq fortskrider där vi sprider godkända slampartier på jordbruksmark men under 2019 har vi inte spridit något slam.
Kontinuerliga möten med miljö, bygg, plan och VA ger förutsättningar för att vid varje ny VA- anslutning få en så bra lösning som möjligt.
2020: Revaq fortsätter i enlighet med Svenskt Vattens revaqregler. Redovisning av revaq sker årligen genom ledningens genomgång.

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

Väga matsvinn.

Samhällsbyggnad:
enhet Kost

20182020

Befintlig personal

Årsredovisning

Fler tillagningskök ger mindre
svinn.

Samhällsbyggnad:
enhet Kost,
Fastighetsbolag

20182020

Kostnad för ombyggnation Årsredovisning

2018: Blivit beviljade pengar från LST för ett mindre matsvinnsprojekt som genomfördes hösten 2018 tillsammans med Torsby, en skola i Sunne och en
skola i Torsby där en skola minskade sitt matsvinn med 8% mellan de två mätningarna. Mätningar behöver utföras under längre tid och involvera fler än
kostpersonal, framförallt pedagogerna och övriga vuxna i elevers närhet.
2019: Kostenheterna Torsby och Sunne var till Arvika för att ta del av deras arbete med matsvinn.
Lysvik har tagit bort sin matsvinnshink och likaså Prästbol.
Fryxellska sätter upp mål och mäter på nytt och kan se att svinnet minskar.
Skäggbergsskolan kan också se att svinnet minskar.
Östra skolan vann IKEAs matsvinnsutmaning 2019 med bästa tips för hur man ska kunna minska matsvinnet.
Hasselbol förskola har även de minskat sitt matsvinn och det uppmärksammades med en tidningsartikel i NWT.
För att minska matsvinnet ytterligare säljs matlådor ”rädda matenlådor” till personal efter avslutad servering om det finns mat kvar.
2020: I samband med att matavfallsinsamling har införts har ev matsvinn tydliggjorts vilket gör att det minskar. Att minska matsvinnet är något som
personalen arbetar med kontinuerligt.
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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.

Uppföljning
Årsredovisning

2018: Anställt en person som ska arbeta med matavfallsinsamling.
2019: Insamling av matavfall är igång på 3 av 11 områden.
2020: Insamling är nu på gång i 7 av 11 områden. 16 % för år 2020.
19. År 2025 ska andelen återvunnet
Underlätta för medborgare att
avfall vara 50 %.
sortera rätt.
År 2019 ligger vi på 22% och det är fortfarande en bit kvar till målåret.

Samhällsbyggnad:
enhet Avfall

20182025

Inom befintlig budget.

Årsredovisning

2020: Halvvägs då vi hamnar på 26% för år 2020.
20. Senast 2019 ska Sunne kommun
upprätta en hållbar placeringspolicy.

Kommunens pengar placeras på Ekonomienheten
2019Befintlig personal
Årsredovisning
ett sätt som gynnar
hållbarhetsprinciperna.
2019: Sunne Kommun har en finanspolicy där placering ska ske efter principer som syftar till ett långsiktigt hållbart företagande med hänsyn i så stor
utsträckning som möjligt till miljökonsekvenser, respekt för medmänniskor samt minimera risken för allmänhetens hälsoproblem. Policyn kommer att
uppdateras.
2020: Sunne Kommun har en uppdaterad pensionspolicy (KS2019/591/02) och avtal med KPA-pensionsförsäkringar som förvaltar pensionsavsättningar.
På KPA hemsida står det följande: Det betyder att vi inte investerar i verksamheter vars produkter skadar människor och miljö, som vapen, tobak,
pornografi, alkohol och kommersiell spelverksamhet. Vi investerar inte i företag vars omsättning från kol är över 30 procent. Vi investerar inte heller i
bolag där mer än 10 procent av intäkterna kommer från oljesand.
15
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Ekonomienheten håller på att uppdatera finanspolicyn där hållbara placeringar tas med.

16

Page 16 of 21

Bilaga till miljöstrategins redovisning för år 2020 som visar på en del av det
hållbarhetsarbete som utförts och uppmärksammats i media.
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Tillsammans med fiskevårdsföreningen Lisjöns FVO, markägare och entreprenör har vi som
medlemmar i Norsälvens vattenråd varit med och anlagt ett omlöp förbi en damm i Lysan.
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