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Bakgrund 
Vara kommuns aktivitetsplan till miljöstrategi 2021-2023 är en operativ plan som ligger som en fristående bilaga till miljöstrategin. I aktivitetsplanen 
finns de aktiviteter som kommunen planerar att genomföra för att nå de lokala såväl som de regionala och nationella miljömålen. Handlingsplanen är i 
likhet med miljöstrategin indelad i tre fokusområden och aktiviteterna är framtagna för att genomföras av kommunen.  

  



 

Framtagning och förankring  
Fokusområden har arbetats fram förvaltningsövergripande. En arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga förvaltningar har varit delaktiga, så 
även en intern referensgrupp. Vidare har workshops utförts i respektive förvaltnings ledningsgrupp.  

Fokusområdena har sin grund i tre delar. Dels en rapport från miljöbarometern som tagits fram för att få en bild av miljötillståndet i Vara kommun. 
Under 2019 arbetades det fram en omvärldsanalys inför framtagande av övergripande mål för perioden 2020-2023. I omvärldsanalysen var miljö- och 
klimatkänningar ett område. Under 2020 har förvaltningarna i Vara kommun genomfört en inventering av miljöarbetet i sina verksamheter. Dessa tre 
delar har tillsammans utgjort en grund för att arbeta fram fokusområden som är viktiga för Vara kommun att fokusera sina insatser mot. Varje 
fokusområde har sedan preciserats och kopplats ihop med en eller flera indikatorer samt med målen i Agenda 2030, nationella miljökvalitetsmål och 
Vara kommuns övergripande mål för att underlätta uppföljning och analys. Arbetet är förankrat i respektive förvaltnings ledningsgrupp.   

Aktiviteterna i det här dokumentet är framtagna via workshops och möten med förvaltningarnas ledningsgrupper, representanter från de kommunala 
bolagen och ansvariga chefer och funktioner.  

De flesta av aktiviteterna i aktivitetsplanen ryms inom verksamheternas ordinarie uppdrag och budget. En del aktiviteter kommer dock kräva extra 
finansiering för att kunna genomföras. För aktiviteter som inte kan ske inom ordinarie budget får ekonomiska äskanden göras enligt ordinarie 
styrningsprocess. De enheter som är fetmarkerade i tabellerna nedan har det huvudsakliga ansvaret för aktiviteten.  

 

 

 

 



 

 

Fokusområde 1: En energieffektiv och fossiloberoende kommun 
 År 2030 ska den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler, i kommunens eget fastighetsbestånd, minska med 20% 

med basår 2020.  

o Indikator: Energianvändning kWh/m2  

 Inom Vara kommuns geografiska område ska utsläppen av växthusgaser, per invånare,  år 2030 vara 80 % lägre jämfört med 1990- årsnivå. 

o Indikator: Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv 

o Indikator: CO2-ekv/kg inköpt livsmedel 

 Köpt energi, som används i kommunens och bolagens egna verksamheter ska vara fossiloberoende år 2025. 

o Indikator: Fossilbränsle, uppvärmning av kommunens fastigheter, m3 

 Kommunens fordonsflotta ska vara fossiloberoende senast år 2030.   

o Indikator: Miljöbilar i kommunorganisationen, andel % 

o Indikator: Fordonsmix, redovisning av fördelning mellan olika bränslen, Fossiloberoende, % 

o Indikator: Kg CO2ekv/fordonsmil 

 Andel miljöbilar samt antal tankställen och laddplatser för förnyelsebara drivmedel ska öka inom Vara kommuns geografiska område jämfört med 

2020. 

o Indikator: Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, % 

o Indikator: Antal tankställen och laddplatser för förnyelsebara drivmedel, antal 

  



 

Precicering Aktivitet 
Genomförs av 
enhet och år 

Förväntad effekt 

År 2030 ska den totala 
energianvändningen per uppvärmd 
areaenhet i bostäder och lokaler, i 
kommunens eget fastighetsbestånd, 
minska med 20% med basår 2020. 

Vara kommun ska, för ett pilotprojekt, ta fram en potentialstudie 
och handlingsplan för att identifiera de 
energieffektiviseringsåtgärder som ger mest nytta till lägst kostnad 
genom att använda Beloks Totalmetodik. 

Genomförs 2021-2022 
av Fastighetsenheten, 
Vara Bostäder, Vara 
Industrifastigheter 

Att på ett lönsamt sätt förbättra energiprestandan i befintliga 
lokalbyggnader. Genom att arbeta med Totaltmetodiken 
förväntas vi få kraftiga energibesparingar och en god 
ekonomisk lönsamhet. 

Vara kommun ska genomföra åtgärder enligt handlingsplan från 
potentialstudien samt analysera resultatet och arbetssättet. Vid 
positivt resultat läggs en plan för att energieffektivisera resterande 
bestånd enligt liknande metodik. 

Genomförs 2023-
löpande av 
Fastighetsenheten, 
Vara Bostäder, Vara 
Industrifastigheter 

Att på ett lönsamt sätt förbättra energiprestandan i befintliga 
lokalbyggnader. Genom att arbeta med Totaltmetodiken 
förväntas vi få kraftiga energibesparingar och en god 
ekonomisk lönsamhet. 

Riktad energiinformationsinsats till lantbruken för att öka 
kännedomen om de möjligheter som lantbrukare har att bidra till 
en energiomställning samt den kostnadsfria servicen som finns i 
form av den kommunala energi- och klimatrådgivningen. 

Genomförs löpande av 
Miljö- och 
byggenheten, 
Energirådgivningen 

Förväntas leda till fler anläggningar för solceller, 
energilagring, biogas med mera. 

Miljö- och byggenheten ska genomföra ett projekt med fokus på 
energi och hänsynsreglerna. 

Genomförs 2022 av 
Miljö- och 
byggenheten 

Förväntas leda till fler anläggningar för solceller, 
energilagring, biogas med mera. 

Arbeta för en attityd- och beteendeförändring hos hyresgästerna 
(medarbetere, elever, brukare etc) i de kommunala fastigheterna 
genom olika informationsinsatser samt skapa incitament för 
hyresgästerna att minska sin energianvändning. 

Genomförs 2022 av 
Fastighetsenheten, 
Energirådgivare 

Förväntas leda till en minskad energiförbrukning i de 
kommunala fastigheterna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vara kommun beräknar måltidens klimatpåverkan, för de 
verksamheter som ligger under Kostenhetens ansvarsområde, och 
har som mål att klimatpåverkan för samtliga inköpta livsmedel ska 
minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel till 2022 och 
därefter en successiv årlig minskning.   

Genomförs löpande av 
Kostenheten 

Genom att beräkna och följa upp och sätta nya mål förväntas 
klimatpåverkan från de kommunala måltiderna att minska på 
sikt.  

Vara Konserthus ska ta hänsyn till måltidens klimatpåverkan när 
de planerar sina menyer. 

Genomförs 2022-
löpande av Vara 
Konserthus och 
Kostenheten 

Genom att beräkna och följa upp och sätta nya mål förväntas 
klimatpåverkan från de kommunala måltiderna att minska på 
sikt.  

Vara kommun ska ta fram lokala riktlinjer för ny- och 
ombyggnation samt renovering av kommunala fastigheter. Syftet 
är att ta fram en lokal standard som beskriver Vara kommuns 

Genomförs 2022 av 
Fastighetsenheten, 

Fastställer ambitionsnivå gällande hållbarhet på olika sätt för 
kommunens fastigheter. Exempelvis kan riktlinjerna resultera 
i att gröna tak och eller tak med solpaneler ska utredas, 



 

 

 

 

Inom Vara kommuns geografiska 
område ska utsläppen av 
växthusgaser år 2030 vara 80 % lägre 
jämfört med 1990- årsnivå. 

ambition gällande social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 
utifrån ett livscykelperspektiv. 

Stab, Vara Bostäder, 
Vara Industrifastigheter 

materialval med så låg påverkans på människa och klimat som 
möjligt, barns delaktighet i skolgårdsplanering och att äldre 
ska bjudas in att bidra med önskemål för senior- och 
äldreboenden. 

Vara kommun ska undersöka vilka krav som kan ställas vid 
markanvisningar gällande miljö och klimat. Arbetet ska resultera i 
en checklista som ska användas i samtliga markanvisningar. 

Genomförs 2022 av 
Plan- och 
tillväxtenheten 

Förväntas leda till att Vara kommun bidrar till att 
exploateringsprojekt tar med sig tanken om miljö- och 
klimatpåverkan tidigt i sina projekt. 

Alla anställda i Vara kommun ska få en grundläggande utbildning i 
hållbar utveckling.  

Genomförs 2021-2022 
av Staben 

Kunskap är grunden för handling, beslut och ändrade 
beteenden som leder till hållbar utvecklings alla tre 
dimensioner. Att undervisa om de olika dimensionerna av 
hållbar utveckling och hur de samverkar och är beroende av 
varandra ger bra verktyg för fortsatt arbete och utveckling i 
hållbar riktning. 

Utbilda barn och unga på för-, grund- och gymnasieskola i hållbar 
utveckling med ett integrerat arbetssätt över ämnesområden. 

Genomförs löpande av 
Alla enheter på 
Bildningsförvaltningen  

Kunskap är grunden för handling, beslut och ändrade 
beteenden som leder till hållbar utvecklings alla tre 
dimensioner. Att undervisa om de olika dimensionerna av 
hållbar utveckling och hur de samverkar och är beroende av 
varandra ger bra verktyg för fortsatt arbete och utveckling i 
hållbar riktning. 

Vara kommun ska driva minst ett påverkansprojekt för hållbart 
resande per år. Fokus ska vara på kollektivtrafik och alternativ till 
bilen i samarbete med externa aktörer.   

Första påverkansprojektet handlar om hållbara transporter inom 
besöksnäringen (SMaRT). Genom projektform inom V6, se om 
det går att hitta hållbara transporter med minskad negativ 
klimatpåverkan 

Genomförs 2020-2023 
för första projektet. 
Sedan ett löpande arbete. 
Genomförs av Plan- 
och tillväxtenheten och 
Stab 

Förväntas leda till nya innovativa lösningar för hållbart 
resande och på sikt en minskad klimatpåverkan från 
transporter. 

Vara kommun ska ta fram en behovsbeskrivning enligt 
projektmodellen för att svara på frågan om vi ska ta fram en 
cykelstrategi och vad den i så fall ska omfatta. 

Påbörjas 2021 och 
genomförs av Plan- och 
tillväxtenheten 

På sikt förväntas det leda till bättre möjligheter för invånarna i 
kommunen att använda cykeln som pendlingsmedel.   

Vara kommun ska ta fram en vägledning för hur kommunen bör 
hantera frågan om installation av solceller på kommunens 
fastighet. Vägledningen bör omfatta både hur vi ska arbeta med 
frågan på befintliga fastigheter och vid nyproduktion. 

Genomförs 2022 av 
Fastighetsenheten, 
Vara Bostäder, Vara 
Industrifastigheter, 
Tekniskas stab 

Förväntas leda till ökad installation av solceller och minskat 
behov av köpt energi. 



 

Vara kommun ska anta en klimatstyrande resepolicy som bör 
involvera utbildning för resfria möten. Den bör skapa 
förvaltningsgemensamma rutiner för hållbara transporter och 
resor. Nyttja erfarenheterna från pandemin med mobila och 
digitala arbetssätt även med utgångspunkt i miljön   

Genomförs 2021-2022 
av Stab och HR-enheten 

Förväntas leda till mindre ej nödvändiga resor.   

Vid upphandling av varor och tjänster ska 
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier användas där det 
är möjligt. Vi ska utveckla vår roll som kravställare genom att ta 
fram lättillgängligt och lättförståeligt material som beskriver hur vi 
kan kravställa med fokus på minskad miljö- och klimatpåverkan. 
Arbetet ska genomföras i samverkan med V6-kommunerna.   

Genomförs 2021-2022 
av Ekonomienheten 
och  Stab.  

Sedan löpande arbete av 
alla enheter och 
förvaltningar 

Förväntas leda till minskad miljö- och klimatpåverkan från 
offentlig upphandling.   

Köpt energi, som används i 
kommunens och bolagens egna 
verksamheter ska vara 
fossiloberoende år 2025. 

Vid upphandling av elavtal ska förnybar el vara ett skall-krav. 

Genomförs löpande av 
Fastighetsenheten, 
Vara Bostäder, Vara 
Industrifastigheter 

Förväntas leda till minskade utsläpp av växthusgaser. 

Vara kommun ska ersätta olja som spetsvärme mot fossilfria 
alternativ. 

Genomförs 2021-2025 
av Fastighetsenheten 

Förväntas leda till minskade utsläpp av växthusgaser. 

Kommunens fordonsflotta ska vara 
fossiloberoende senast år 2030. 

Vara kommun ska genomföra projekt fossiloberoende 
fordonsflotta som innebär framtagande av riktlinjer för 
fordonsinköp och en plan för utbyggnad av laddinfrastruktur (för 
kommunens egna fordon) samt framtagande av rutiner och 
stödmaterial. 

Genomförs 2021-2022 
av Stab, Gata-
parkenheten, 
Fastighetsenheten och 
Enheten för Arbete, 
sysselsättning och 
integration 

Förväntas leda till minskade utsläpp av växthusgaser, partiklar 
och NOx från kommunens interna fordonspark.   

Vid upphandling av nya fordon ska styrdokument för inköp av 
fordon användas för att successivt ställa om fordonsparken till en 
fossiloberoende sådan. 

Genomförs löpande av 
Gata-parkenheten 

Förväntas leda till minskade utsläpp av växthusgaser, partiklar 
och NOx från kommunens interna fordonspark.   

Andel miljöbilar samt antal 
tankställen och laddplatser för 
förnyelsebara drivmedel ska öka 
inom Vara kommuns geografiska 
område jämfört med 2020. 

Vara kommun ska starta en förstudie med syfte att tydliggöra vilka 
drivmedel kommunen ska prioritera utbyggnaden av samt föreslå 
lämpliga vägar framåt. 

Påbörjas 2021 av Plan- 
och tillväxt, Stab 

Förväntas leda till en ökad tydlighet kring vilka eventuella 
etableringar Vara kommun vill prioritera att verka för.   



 

 

Fokusområde 2: En resurseffektiv och cirkulär kommun 
 Avfall från boende och verksamma minskar och det avfall som uppkommer tas omhand resurseffektivt. 

o Indikator: Mängderna hushållsavfall,(både restavfall, källsortering, ÅVC, matavfall), kg/person 

 År 2025 ska andelen avfall som samlas in för återvinning, inklusive biologisk behandling, vara minst 45 procent. 

o Indikator: Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, exklusive biologisk återvinning andel % 

o Indikator: Ökad nöjdhet med hur det fungerar att lämna förpackningsavfall och tidningar, %.  

 Farligt avfall förebyggs och hanteras säkert 

o Kunskap om hantering och sortering av farligt avfall/avfall (mycket eller ganska nöjda), % 

 År 2025 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och 

energi tas till vara. 

o Andel anslutna till matavfallsinsamlingssystemet, % 

 Matavfall från offentlig verksamhet ska minska till max 45 gram per portion. 

o Minskat matsvinn, %.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Precisering Aktivitet 
Genomförs av 
enhet och år 

Förväntat effekt 

Avfall från boende och verksamma 
minskar och det avfall som 
uppkommer tas omhand 
resurseffektivt. 

Kommunens anställda, invånare och näringsliv ska få ökad 
kunskap om hur man kan minska sina avfallsmängder och hur 
detta är kopplat social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Detta 
kan ske genom Verksamhetsutveckling 2021, tillsyn, information 
på hemsida och i sociala medier. 

Genomförs 2022-
löpande av Stab, 
Kommunalförbundet 
Avfall Skaraborg, Miljö- 
och byggenheten 

Minskade avfallmänger och en bättre hantering av det avfall 
som uppkommer samt en ökad kunskap och ökat 
engagemang hos medarbetare, invånare och näringsliv.   

Vara kommun ska tillsätta en arbetsgrupp som undersöker hur vi 
på bästa sätt kan återbruka kommunala möbler och inventarier. 
Arbetsgruppen bör även kolla på möjligheter till att skala upp 
verksamheten att även omfatta återbruk av bygg- och 
rivningsavfall. 

Genomförs 2022 av 
Stab, Enheten för 
Arbete, Sysselsättning 
& Integration, 
Fastighetsenheten 

Genom en organiserad återbruksverksamhet med möjlighet 
till reparation och ”up-cycling” kan stora miljö-och 
ekonomiska vinster göras i form av minskade mängder avfall 
och minskat behov av nyinköp. Genom att involvera 
kommunens arbetsmarknadsenhet i arbetet med cirkulära 
flöden i det kommunala 

Vara kommun ska årligen genomföra någon insats för minskad 
nedskräpning. T.ex. genom deltagande i Håll Sverige Rent. 

Genomförs löpande av 
Stab, Enheten för 
Arbete, Sysselsättning & 
Integration, 
Bildningsförvaltningen 

En renare och trevligare kommun samt ökat engagemang 
kring vår naturmiljö.   

Enheten för Arbete och sysselsättning ska undersöka möjligheten 
att återbruka textilier. Det kan ske genom att exempelvis återbruka 
textilier till att sy förkläden, tvättlappar etcetera till andra enheter. 

Genomförs 2023 av Stab 
och Enheten för 
Arbete, Sysselsättning 
& Integration 

Mer cirkulära system som tar tillvara på de resurser vi har. 
Förväntas även leda till mindre avfallsmängder.   

Vara kommun ska ta fram material och informera om 
avfallshantering vid rivnings- och bygglov 

Genomförs löpande av 
Miljö- och 
byggenheten 

En bättre hantering av avfall och förhoppningsvis minskade 
avfallsmängder. 

Miljö- och byggenheten ska genomföra ett projekt med fokus på 
att erbjuda information om resurseffektivitet och hänsynsreglerna. 

Genomförs 2022-2023 
av Miljö- och 
byggenheten 

Ökad kunskap hos industrin i Vara kommun. 

Rutinen för avfallshantering och reducering i kommunal 
verksamhet ska implementeras i alla verksamheter.    

Implementering och 
förutsättningar 
genomförs 2021 av 
Tekniskas stab och 
Fastighetsenheten.  

Minskat resursslöseri och resurseffektiv avfallshantering 



 

Alla förvaltningar och 
enheter ansvarar för att 
rutinen följs.  

Ett aktivt arbete för att fasa ut engångsprodukter mot 
flergångsprodukter eller engångsprodukter med lägre 
miljöpåverkan ska bedrivas inom samtliga verksamheter. 

Genomförs 2021-
löpande av alla 
förvaltningar och 
enheter.  

Förväntas leda till mindre avfall samt lägre inköpskostnader 
av engångsmaterial.   

År 2025 ska andelen avfall som 
samlas in för återvinning, inklusive 
biologisk behandling, vara minst 45 
procent. 

Vara kommun ska förbättra möjligheterna för kommunens 
invånare att sortera sitt avfall nära bostaden. 

Genomförs löpande av 
Stab och 
Kommunalförbundet 
Avfall Skaraborg 

Ökad andel avfall som samlas in för materialåtervinning.   

Vara kommun ska se över möjligheterna att tillhandahålla 
fastighetsnära insamling av grovavfall. Det kan ske genom att 
exempelvis ställa ut containrar för grovavfall på strategiska platser 
under vissa veckor under året.   

Genomförs 2022 av 
Stab och 
Kommunalförbundet 
Avfall Skaraborg 

Ökad andel avfall som samlas in för materialåtervinning.   

Vara kommun ska anlägga en ny återvinningscentral och verka för 
ökad sorteringsgrad och ökad andel avfall som går till återbruk. 

Genomförs 2021-2022 
av Tekniskas Stab, 
Fastighetsenheten, och 
Kommunalförbundet 
Avfall Skaraborg 

Ökad andel avfall som samlas in för materialåtervinning.   

Vara kommun ska genomföra informationsinsatser till 
kommunens invånare i syfte att öka andelen avfall som sorteras ut 
för återvinning. 

Genomförs löpande av 
Stab och 
Kommunalförbundet 
Avfall Skaraborg 

Ökad andel avfall som samlas in för materialåtervinning.   

Farligt avfall förebyggs och hanteras 
säkert 

Vara kommun ska genomföra informationsinsatser till 
kommunens invånare och företag. 

Genomförs löpande av 
Kommunalförbundet 
Avfall Skaraborg och 
Miljö- och 
byggenheten 

Säker och minimerad hantering av farligt avfall. 

Vara kommun ska förbättra tillgängligheten till insamlingsplatser 
för farligt avfall. 

Genomförs 2022 av 
Stab och 
Kommunalförbundet 
Avfall Skaraborg 

Säker och minimerad hantering av farligt avfall. 



 

Genom regelbunden tillsyn verkar Vara kommun för en säker och 
minimerad hantering av farligt avfall. 

Genomförs löpande av 
Miljö- och 
byggenheten 

Säker och minimerad hantering av farligt avfall. 

År 2025 ska minst 75 procent av 
matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger sorteras ut 
och behandlas biologiskt så att 
växtnäring och energi tas till vara. 

Vara kommun ska genomföra informationsinsatser och kampanjer 
till kommunens invånare och företag för att öka anslutningsgraden 
och förbättra kvaliteten på det matavfall som samlas in. 

Genomförs löpande av 
Stab och 
Kommunalförbundet 
Avfall Skaraborg 

Ökad anslutning till matavfallssystemet gör att matsvinnet 
hanteras på ett mer effektivt sätt. 

Vara kommun ska använda sig av en miljöstyrande 
renhållningstaxa för att öka incitamenten att ansluta sig till 
matavfallsinsamlingen. 

Genomförs löpande av 
Stab och 
Kommunalförbundet 
Avfall Skaraborg 

Ökad anslutning till matavfallssystemet gör att matsvinnet 
hanteras på ett mer effektivt sätt. 

Matavfall från offentlig verksamhet 
ska minska till max 45 gram per 
portion. 

Vara kommun mäter matsvinnet och har ambitionen att minska 
svinnet till max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I 
siffran ingår alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och 
tallrikssvinn. 

Genomförs löpande av 
Kostenheten, 
Socialförvaltningen, 
Bildningsförvaltningen 

Minskade mängder avfall och matsvinn. 

Vara kommun ska fortsätta arbetet med ett resursmart 
äldreboende för att minska matsvinnet och avfallsmängderna. 

Genomförs 2021-
löpande av Stab, 
Kostenheten, 
Socialförvaltningen 

Minskade mängder avfall och matsvinn. 

Vara kommun ska ta med sig erfarenheterna från resurssmart 
äldreboende och genomföra liknande projekt för 
bildningsförvaltningen. 

Genomförs 2022-
löpande av Stab, 
Kostenheten, 
Bildningsförvaltningen 

Minskade mängder avfall och matsvinn. 

 

  



 

Fokusområde 3: En kommun som vårdar naturen och främjar 

biologisk mångfald 
 Utsläpp av skadliga ämnen till luft ska minska. 

o Indikator: Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/invånare 

o Indikator: Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2,5 mikrom), kg/invånare 

 Vara kommun ska arbeta för att kommunens sjöar och vattendrag ska uppnå minst god ekologisk status eller potential och god kemisk status i 

enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.   

o Indikator: Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 

o Indikator: Åtgärdade eller kontrollerade små avloppsanläggningar, antal  

 Värdefulla naturtyper och kulturlandskap bevaras, utvecklas och återskapas. 

o Indikator: Andel skyddad natur, %  

o Indikator: Antal genomförda åtgärder, antal och redogörelse  

 Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

o Indikator: Antal handlagda ärenden avseende förorenade områden 

o Indikator: Antal genomförda aktiviteter, antal och redogörelse  

o Indikator: Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, %  

  



 

Precicering Aktivitet 
Genomförs av 
enhet och år 

Förväntat effekt 

Utsläpp av skadliga ämnen till luft 
ska minska. 

Minska industriernas utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) 
genom kontinuerlig tillsyn och prövning av verksamheter 

Genomförs löpande av 
Miljö- och byggenheten 

Minskade utsläpp flyktiga organiska ämnen innebär minskad 
ozonbildning vilket har positiva effekter på jordbruksgrödor 
och skog, men även på övrig växtlighet. 

Generellt gynnar åtgärder för minskade ozonhalter särskilt 
känsliga människor som astmatiker och hjärt- och lungsjuka 
samt kvinnor som är gravida.  

Minska utsläppen av bensapyren och partiklar från småskalig 
eldning genom information på hemsida, axet, bygglov samt 
tillsyn 

Genomförs löpande av 
Miljö- och byggenheten 

Lokalt stor effekt om utsläppen från vedeldning kan 
minska. Om halterna av bens(a)pyren kan minska, klaras 
preciseringen och det blir det en positiv effekt på folkhälsan 
på längre sikt. 

Arbeta med att följa upp utsläppsdata i emissionsdeklarationerna 
i samband med Miljörapporter. 

Genomförs löpande av 
Miljö- och byggenheten 

Förväntas ge minska utsläpp från industrin i kommunen 
genom ett mer strukturerat och långsiktigt sätt att följa upp 
emissionerna.   

Vara kommun ska ta fram en checklista som hanterar frågor 
kopplade till luft och buller för att göra viktiga ställningstaganden 
tidigt i planprocessen. 

Genomförs 2021 av Plan- 
och tillväxtenheten 

Lokalt i aktuella gaturum blir effekterna betydande avseende 
minskade halter och minskad hälsopåverkan för de som 
exponeras där. 

Åtgärden gynnar särskilt utsatta grupper, dit räknas barn 
och astmatiker. Andra utsatta grupper är hjärt- och 
lungsjuka, ofta äldre människor. Åtgärden kan bidra till att 
skillnaden mellan mäns och kvinnors bilresande minskar. 

Vara kommun ska arbeta för att 
kommunens sjöar och vattendrag 
ska uppnå minst god ekologisk 
status eller potential och god 
kemisk status i enlighet med 
förordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön.   

Rådgivning av vattenåtgärdssamordnare med syfte att minska 
näringsbelastningen i kommunens vattendrag. 

Genomförs 2021-2023 av 
Miljö- och byggenheten 

Minskad näringstillförsel till kommunens vattendrad samt 
förbättrad vattenkvalitet i kommunens vattendrag.  

Vara kommun ska införa kväverening i Vara avloppsreningsverk 
Genomförs 2021-2022 av 
VA-enheten 

Minskad belastning av kväve i recipient. Bör på sikt leda till 
minskad övergödning i Vara kommuns vattendrag. 
Historiskt sett har införande av dessa processer haft stor 
betydelse för att minska den mänskliga påverkan på 
kustnära ekosystem. 

Vara kommun ska arbeta fram en VA-plan (inklusive 
dagvattenpolicy och vattenförsörjningsplan). Planen bör bland 
annat beskriva sjöar och vattendrag som har värdefulla natur- 
och kulturmiljöer för att på sikt kunna skydda och restaurera 
dessa. Planen bör även utgöra ett bra planeringsunderlag för 

Genomförs 2021-2022 av 
VA-enheten, Plan- och 
tillväxtenheten och Miljö- 
och byggenheten 

Skydd och restaurering av våra sjöar och vattendrag är 
mycket betydelsefullt för att uppnå miljökvalitetsmålet 
Levande sjöar och vattendrag, både genom bevarandet av 
biologisk mångfald i sjöar och vattendrag, samt bevarande 
av svämplan och ekologiska kantzoner. Skydd av natur- och 



 

kommunens vattenmiljöer/småvatten/våtmarker för att kunna ta 
hänsyn till viktiga naturtyper i sjöar, vattendrag, småvatten och 
våtmarker vid planering, samråd och tillståndsärenden. 

kulturmiljöer har stor betydelse för tillgängligheten för 
friluftslivet för olika målgrupper, både för närboende, 
tillresande och turister. Och det säkerställer att historisk 
förståelse för platsen, friluftsupplevelser av den biologiska 
mångfalden finns för framtida generationer. Det är även 
viktigt att möjliggöra friluftsliv för barn, språkliga 
minoriteter och personer med funktionsnedsättning. 

Vara kommun ska bedriva tillsyn och bidra med information till 
lantbrukare om övergödning för att minska näringsbelastningen 
på vattendrag och sjöar. 

Genomförs löpande av 
Miljö- och byggenheten 

Bättre vattenkvalitet i våra vattendrag.   

Vara kommun ska bedriva tillsyn på enskilda avlopp för att 
minska näringsbelastningen på vattendrag och sjöar. 

Genomförs löpande av 
Miljö- och byggenheten 

Bättre vattenkvalitet i våra vattendrag.   

Vara kommun ska ta fram en blå-grön-gul-plan som hanterar 
kommunens natur-, vatten- och jordbruksmiljöer. 

Genomförs 2021-2022 av 
Plan- och tillväxtenheten 

Planen blir ett viktigt verktyg för kommunens långsiktiga 
planering utifrån så väl tillgång till och brukande av 
jordbruksmark, ekosystemtjänster som klimatrelaterade 
frågor. 

Vara kommun ska informera om vattnets kretslopp och hur 
kommuninvånarnas beteende påverkar reningsverk och 
recipienter. 

Genomförs 2022 av Miljö- 
och byggenheten, VA-
enheten, 
Bildningsförvaltningen, Stab 
och 
Kommunikationsenheten 

Ökat kunskap och engagemang kring vattenförekomsterna i 
kommunen.    

Värdefulla naturtyper och 
kulturlandskap bevaras, utvecklas 
och återskapas. 

Ta fram och inarbeta aktuellt naturvårdsprogram fysisk planering 
och i GIS-baserat system. Samt utse prioriterade områden enligt 
programet att arbeta vidare med.  

Genomförs 2021 av Plan- 
och tillväxtenheten, Miljö- 
och byggenheten 

Åtgärden kan säkra tillgången till exempelvis tätortsnära 
natur samt områden viktiga för friluftsliv. En publik GIS-
databas möjliggör för allmänheten att engagera sig i 
naturvårdsfrågor. 

Bygg upp en struktur för att inom kommunens organisation 
arbeta med klimatanpassning och verka för att 
klimatanpassningsperspektivet genomsyrar den kommunala 
verksamheten. Analysera vilka utmaningar som 
klimatförändringarna kan föra med sig för kommunen och 
använd detta som grund för vidare arbete. 

Genomförs 2021-2022 av 
Stab, FC-gruppen 

Det är viktigt att kommunen aktivt tar ställning till behovet 
av klimatanpassningsåtgärder. 

Fatta beslut om kommunen ska sammanställa en kommunal 
klimatanpassningsplan som ett eget dokument och i så fall vilka 

Genomförs 2022-2023 av 
Stab, Plan- och 
tillväxtenheten, VA-enheten, 

En kommunal klimatanpassningsplan kan vara ett verktyg 
för att strukturera upp arbetet, identifiera åtgärder och 
fördela ansvar. Varje kommun behöver göra en bedömning 
av behovet av en klimatanpassningsplan. Detta bör föregås 



 

verksamhetsområden och klimateffekter den ska omfatta, samt 
hur den ska tas fram och förvaltas. 

Fastighetsenheten, Gata-
parkenheten 

av en analys över vilka risker och möjligheter det framtida 
klimatet kan innebära. Av särskild vikt är att identifiera 
frågor som rör flera olika fackområden och tydliggöra 
ansvar för samordningen av dessa. 

Integrera klimatanpassning i befintliga planer och processer.  

Genomförs 2022-2023 av 
Stab, Plan- och 
tillväxtenheten, VA-enheten, 
Fastighetsenheten, Gata-
parkenheten 

Befintliga planer och processer kan användas som medel för 
att analysera klimateffekter inom särskilda områden och 
därefter föreslå åtgärder för att hantera dessa effekter. 
Redan etablerade processer kan användas, vilket kan 
förenkla arbetet och integrera det med andra processer. 

Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk lanering. Det 
kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska 
bevaras, användas och utvecklas. Detta kan ske exempelvis 
genom ett aktuellt kulturmiljöprogram eller liknande strategiskt 
underlag, som antas som del av översiktsplanen. 

Geonomförs 2020-2022 av 
Plan- och tillväxtenheten 

Ekologiska effekter av åtgärden kan bli en större helhetssyn 
på landskapet och hur kulturmiljö hänger ihop med 
exempelvis biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Att 
ha ett aktuellt kunskapsunderlag är avgörande för att arbeta 
på ett bra sätt med kulturmiljö, men garanterar inte hållbara 
resultat. Sannolikheten för genomslag i verkliga effekter 
ökar dock i och med kopplingen till översiktsplanen. 
Åtgärden ökar kunskapen, synliggör kulturmiljön och ger på 
så sätt förutsättningar att hantera kulturmiljövärden på ett 
tydligt sätt i fysisk planering. En omhändertagen och 
medvetandegjord kulturmiljö fungerar också 
identitetsskapande och kan vara en brygga för integration 
mellan gamla och nya svenskar. Det kan öka upplevelser av 
trivsel och skönhet och därmed trygghet. När befintliga 
värden tas tillvara i tätortsbebyggelse kan en variation i 
bebyggelsen uppnås vilket ofta upplevs som attraktivt, och 
bidrar till möjligheten att orientera  sig.  

Årligen delta i  kurser och seminarier för att öka kunskap och 
arbetsmetoder om grön infrastruktur och ekosystemtjänster. 

Genomförs löpande av 
Plan- och tillväxtenheten, 
Gata-parkenheten 

Ökad kunskap om hur vi ska hantera frågor kopplade till 
vår naturmiljö. 

Ta fram riktlinjer för grönytor för att skapa blomrika miljöer för 
pollinerare. Arbetet bör identifiera lämpliga platser för blomrika 
miljöer samt framtagande av skötselplaner.  

Genomförs 2021-2022 av 
Stab, Gata-parkenheten 

 Förbättrad biologisk mångfald 

Enheten för arbete och sysselsättning ska bidra till att vårda 
naturmiljöer i kommunen. Till exempel Rösjö mosse.  

Genomförs löpande av 
Enheten för arbete, 
sysselsättning och 
integration 

  



 

Se över möjligheten att använda Länsstyrelsen Västra Götalands 
dialogverktyg om markanvändning 

Genomförs 2021 av Plan- 
och tillväxtenheten 

Att få förändrad markanvändning och bättre helhetssyn på 
så stor areal som möjligt för att öka biologisk mångfald. 
Insatsen förväntas få måttlig effekt regionalt, men stor 
effekt lokalt. Åtgärder som genomförs i samverkan tenderar 
att fungera mer långsiktigt och många värden i landskapet är 
beroende av långsiktighet. Processen måste i sig vara socialt 
värdefull för att fungera. Det skapar lokala nätverk där 
personer kan hjälpa varandra och strukturerat hantera 
meningsskiljaktigheter. Även jämställdhetsaspekter ingår då 
de är avgörande för att grupper och samarbeten ska 
fungera. Insatsen förväntas få måttlig effekt regionalt, men 
stor effekt lokalt.  

Vara kommun ska anordna naturskoleverksamhet eller 
undervisning utomhus i frågor om t.ex. biologisk mångfald. 
Detta kan bland annat ske genom att utnyttja externa aktörer i 
närområdet för studiebesök. 

Genomförs löpande av alla 
enheter på 
Bildningsförvaltningen 

 Förväntas ge barn- och unga en ökad kunskap och ökat 
engagemang kring naturmiljö-frågor.  

Gör ställningstagande i översiktsplanen om att införa marklov 
för fällning av skyddsvärda träd i detaljplan.  

Genomförs 2023-2024 av 
Plan- och tillväxtenheten 

Bättre skydd för de skyddsvärda träd som finns i 
kommunen.   

Förekomsten av ämnen i miljön 
som har skapats i eller utvunnits av 
samhället ska inte hota människors 
hälsa eller den biologiska 
mångfalden. 

Vara kommun ska utveckla ett arbetssätt för att hantera alla 
kända förorenade områden på kommunal mark.   

Genomförs löpande av Stab, 
Tekniskas stab, Plan- och 
tillväxtsenheten, Miljö- och 
byggenheten 

Miljö- och hälsoeffekterna av de efterbehandlingar som 
görs av förorenade områden är oftast mycket goda. Tydliga 
påvisbara effekter är en förbättrad miljökvalitet för mark, 
vatten och sediment på och runt de behandlade områdena. 
Efterbehandlingen ger en potential för återställande av 
tidigare förhållanden och olika former av ny 
markanvändning. Positiva sociala effekter genom minskade 
hälsorisker och minskad oro för människor i närområden 
och i påverkade inomhusmiljöer. Genom saneringsåtgärder 
av förorenade områden frigörs mark som kan användas till 
friluftsområden, parker, bostadsbyggande och andra socialt 
angelägna satsningar.  

Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola samt vård och 
omsorg genom en stärkt egenkontroll samt förebyggande arbete 
bland annat avseende fukt, mögel och ventilation i 
inomhusmiljön i skola och förskola samt vårdlokaler och andra 
boenden. 

Genomförs löpande av 
Fastighetsenheten, 
Socialförvaltningen och 
Bildningsförvaltningen 

En fungerande egenkontroll förväntas ge bättre rutiner för 
kontroll och åtgärder av inomhusmiljö avseende fukt och 
mögel, och på sikt ge en hälsosammare miljö för både 
brukare och personal. En mer hälsosam inomhusmiljö ger 
sociala vinster i form av minskad sjukfrånvaro hos både 
brukare och anställda vilket bland annat kan leda till bättre 
skolresultat, tillfrisknande med mera. Barn och personer 



 

med nedsatt hälsa gynnas mest av åtgärden eftersom de är 
mest känsliga. 

Ta fram och genomför en kemikaliehandlingsplan 
Genomförs 2022-2023 av 
Stab 

Syftet med en kemikaliehandlingsplan är att skapa 
gemensamma prioriteringar och driva på kemikaliearbetet 
inom kommunen för att förebygga kemiska risker och 
framtida kostnader som orsakas av kemikalier. Fokus bör 
ligga på de mest känsliga - barnen.   

Genomför tillsynsprojekt om kemikalier och delta i nationella 
tillsynsprojekt om kemikalier. 

Genomförs 2023 av Miljö- 
och byggenheten 

 Ökar kunskapen om kemikalierisker i kommunen.  

Kommunicera med kommunens anställda, näringsliv och 
medborgare om hur kemikalierisker kan undvikas genom säker 
hantering och kloka val. 

Genomförs 2022-löpande av 
Stab 

 Ökar kunskapen om kemikalierisker i kommunen. 

Fortsätta arbetet med att minska användandet av kemtekniska 
produkterna. 

Genomförs löpande av 
Lokalvårdsenheten och 
Kostenheten 

 Minskad exponering av miljö- och hälsofarliga kemikalier.  

Vara kommun ska verka för att öka inköpen av ekologiska 
livsmedel inom kommunen där det är möjligt. I de fall där vi 
behöver välja mellan ekologiskt eller närodlat bör närodlat 
prioriteras.  
 

Genomförs löpande av 
Kostenheten 

Genom att servera ekologiskt minskar risken för de som 
äter att få i sig livsmedel med resthalter. Särskilt gäller det 
livsmedel producerade utanför Europa. Miljöeffekter av 
växtskyddsmedelsrester minskar, men även den ekologiska 
produktionen måste vara resurseffektiv med tanke på 
effektivitet och tillåtna gödselmedel. Även produktion av 
handelsgödsel och växtskyddsmedel har en miljöbelastning 
som minskar med ökad ekologisk konsumtion. 
En minskad exponering av kemikalier är bra för alla 
samhällsgrupper, här är barn och sjuka en särskild utsatt 
grupp, som ofta äter mat från storhushåll. Arbetsmiljö är en 
viktig fråga för producenter runt om i världen eftersom det 
är användarna som är mest exponerade för riskerna. 

 


