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Tillsammans ställer vi om!
Miljöstrategi för Vara kommun 2021-2030
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OM MILJÖSTRATEGIN

Vad är en miljöstrategi?
Miljöstrategin har arbetats fram för att se 
till att kommunen arbetar gemensamt mot 
en hållbar utveckling. Strategin kommer inte 
lösa alla frågeställningar men pekar ut rikt-
ningen och är en ledstjärna i miljöarbetet.

Det finns tre politiskt beslutade fokusområ-
den som visar VAD vi ska arbeta med.

• En energieffektiv och fossiloberoende 
kommun.

• En cirkulär och resurseffektiv kommun.

• En kommun som vårdar naturen och 
främjar biologisk mångfald.

Hur ska vi använda 
miljöstrategin?
Som ett stöd för HUR vi ska uppnå våra 
fokusområden i våra verksamheter finns 
aktivitetsplaner för respektive förvaltning. 
Varje verksamhet genomför de aktiviteter 
som de anser lämpliga och lyfter in det i 
sina arbetsplaner.

Vem har ansvaret för 
miljöstrategiarbetet?
Kommunens förvaltningar och bolag ansva-
rar för att tillsammans arbeta mot miljöstra-
tegins fokusområden. 

Vilket stöd finns i 
miljöstrategiarbetet?
Som stöd i arbetet finns en arbetsgrupp. Ar-
betsgruppen består av en representant från 
varje förvaltning.

Arbetsgruppens uppgift är att:

• Stötta enheterna när det efterfrågas i 
samband med verksamhetsutveckling 
och arbetsplaner.

• Utveckla kompetens inom miljöområ-
det.

• Omvärldsbevaka och inspirera.

• Följa upp och återkoppla resultatet i 
hållbarhetsredovisningen.

Hur vet vi att vi blir bättre?
Uppföljningen av miljöstrategin sker i 
enheternas arbetsplaner och i nämndernas 
verksamhetsberättelser. Den samlade upp-
följningen sker årligen i hållbarhetsredovis-
ningen som är en del av årsredovisningen.

Miljöarbetet ska 
inte vara något vid 

sidan av det löpande 
arbetet utan en del 
av de val som görs i 

vardagen, både stora 
och små.
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FÖRORD
Vara vågar! I Vara finns det goda livet, hos oss är alla välkomna, här ser vi lite 
längre. Vi bygger för framtiden! Så lyder vår vision. Vårt agerande idag 
kommer att påverka kommande generationers möjlighet till ett gott liv. 
Med miljöstrategin vill vi bidra till att skapa förutsättningar för alla som 
bor och verkar i kommunen att göra miljömedvetna val och bidra till 
en hållbar utveckling. 

Vi har valt tre områden som vi ska kraftsamla kring för att uppnå kom-
munens vision och mål, som ligger i linje med de nationella miljömålen 
och de globala målen.

• En energieffektiv och fossiloberoende kommun

• En cirkulär och resurseffektiv kommun

• En kommun som vårdar naturen och främjar biologisk mångfald

FN:s klimatpanels senaste rapport sänder en tydlig signal till vårt sam-
hälle och vi behöver alla ta ansvar. Miljöstrategin visar vad vi ska uppnå 
och hur det ska göras. Miljöutmaningarna är stora och för att klara dem 
behöver vi hjälpas åt! 

Tillsammans gör vi Vara mer hållbart!

Gabriela Bosnjakovic, kommunstyrelsens ordförande 
Anna Cederqvist, kommundirektör

Anna Cederqvist, kommundirektör

Gabriela Bosnjakovic, kommunstyrelsens ordförande
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HUR HÄNGER DET IHOP?

Från globala mål till lokala arbetsplaner
Miljöstrategin tar sin utgångspunkt i Agenda 2030, Sve-
riges miljömål, Klimat 2030 samt Vara kommuns vision 
och övergripande mål för perioden 2020-2023. 

Genom enheternas arbetsplaner konkretiseras miljöarbe-
tet och det blir tydligt vad som ska göras. 

Globala mål
Genom 17 globala hållbarhetsmål antog 
världens stats- och regeringschefer ett 
globalt ramverk för hållbar utveckling i 
FN:s generalförsamling 2015: Agenda 
2030. Agenda 2030 syftar till att skapa en 
hållbar utveckling i hela världen.

Miljömål
Miljömålssystemet består av ett genera-
tionsmål och 16 miljömål. Tillsammans 
är dessa ett löfte till framtida generationer 
om frisk luft, hälsosamma miljöer och rika 
miljöupplevelser.

Klimat 2030
Vara kommun har undertecknat Klimat 
2030 – Västra Götaland ställer om och 
därmed ställt sig bakom det regionala 
klimatmålet. Syftet med Klimat 2030 är att 
kraftsamla aktörer inom regionen.
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EN ENERGIEFFEKTIV OCH 
FOSSILOBEROENDE KOMMUN

Varför är fokusområdet viktigt?
Utsläpp av växthusgaser bidrar till att förstärka den 
naturliga växthuseffekten vilket leder till ett varmare 
klimat. Idag har det mesta vi gör en direkt eller indirekt 
klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser. Vi reser 
och förflyttar oss. Vi äter och konsumerar. Vi bor i och 
värmer våra hus. Vi tankar våra fordon och använder el. 
Det ska vi inte sluta med! Men vi behöver fundera på 
om vi kan göra de här sakerna på ett annorlunda sätt. 
Med små medel som inte behöver påverka vår vardag 
kan vi göra stor skillnad i vår miljöbelastning. Lands-
bygden är även en viktig miljö när det kommer till bland 
annat framtida behov av råvaror, energi och livsmedel. 
Det finns flera utmaningar i arbetet men även möjlighe-
ter att främja en omställning.

Vara kommuns roll? 
En omställning av samhället behöver ske globalt såväl 
som lokalt. Vi behöver ställa om från fossilt till förny-
bart och även göra en omfattande effektivisering av hur 
vi använder den energi och de resurser som finns på vår 
planet. 

Här nämns några viktiga 
områden att arbeta med:

• Som fastighetsägare 
kan vi arbeta för att 
ha energieffektiva och 
ändamålsenliga lokaler som endast nyttjar förnybara 
energikällor. 

• Genom att ställa bra och genomtänkta miljö- och 
klimatkrav i upphandling har vi en stor möjlighet 
att minska miljö- och klimatpåverkan, gynna den 
lokala ekonomin och främja innovation och nya 
affärsmodeller. 

• I arbetet med fysisk planering kan vi skapa förut-
sättningar för cyklister, en förbättrad kollektivtrafik 
och verka för en utbyggnad av förnybara drivmedel.

• Genom att ställa om vår fordonspark till att vara 
oberoende av fossila drivmedel kan vi minska vårt 
klimatavtryck avsevärt. 

• Du som medarbetare i Vara kommun har möjlig-
het att nå ut till invånare, brukare och företag. Det 
ska vi ta vara på. Lyssna in brukares och invånares 
perspektiv i arbete.

Fokusområde 1

Visste du att…  
Nära 40 procent av den 

totala energianvänd-
ningen i Sverige går till 
bostäder och service?
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EN CIRKULÄR OCH  
RESURSEFFEKTIV KOMMUN

Varför är fokusområdet viktigt?
Om hela världen skulle konsumera på det sättet vi gör 
i Sverige idag skulle vi behöva resurser motsvarande 
drygt fyra jordklot. Det är inte svårt att förstå att det är 
omöjligt att lämna över ett hållbart samhälle till kom-
mande generationer om vi fortsätter med den sorts 
konsumtion som pågår idag. 

Vara kommuns roll?
Vi är en stor organisation och konsumerar resurser som 
till exempel förbrukningsartiklar inom vård och om-
sorg, kontorsmaterial och resurser i form av energi. Vi 
ska hålla oss högt upp på avfallstrappan* och det avfall 
som ändå uppstår behöver vi såklart ta hand om på ett 
så resurseffektivt sätt som möjligt.

* Avfallstrappans fem nivåer: Minimera, återanvända, återvin-
na, utvinna energi, deponera. 

Här nämns några viktiga 
områden att arbeta med: 

• Minimera engångs-
produkter och möjlig-
gör för återbruk i våra 
verksamheter. I första hand minimera avfall, i andra 
hand återanvänd och återvinn, i sista hand kasta till 
brännbart. 

• Vid upphandlingar ställ miljö- och klimatkrav 
och vid inköp välj miljömärkta produkter. 

• Vi ska skapa förutsättningar för våra egna verk-
samheter och för våra invånare att göra rätt genom 
tillgängliga och bra miljöstationer och återvin-
ningscentral. 

• Matavfallet från våra verksamheter, restauranger 
och våra hushåll kan tillsammans med lantbrukar-
nas gödsel producera biogas och biogödsel lokalt. 

• Du som medarbetare i Vara kommun har möjlig-
het att nå ut till invånare, brukare och företag. Det 
ska vi ta vara på. Lyssna in brukares och invånares 
perspektiv i arbetet.

Visste du att…  
De svenska hushållen 
står för en mycket stor 
del av matavfallet, cirka 
95 kilo per person och 

år. 

Fokusområde 2
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EN KOMMUN SOM VÅRDAR  
NATUREN OCH FRÄMJAR  
BIOLOGISK MÅNGFALD

Varför är fokusområdet viktigt?
Allt liv på jorden är beroende av biologisk mångfald. 
För att arter ska kunna stå emot yttre hot, som föränd-
ring av den lokala miljön, bakterie- och virusangrepp, 
föroreningar och liknande behövs biologisk mångfald. 
Naturens ekosystem hjälper oss även att pollinera våra 
grödor, återvinna näringsämnen och rena luft och vat-
ten.

Vidare har kemikalieproduktionen i världen blivit mer 
än femtio gånger större de senaste 50 åren och orsakar 
allvarliga skador på människor och miljön. 

Vi ser redan idag att klimatet är i förändring, exempelvis 
extrema väderhändelser. Därför krävs det arbete med 
klimatanpassning där vi arbetar förebyggande för att 
minska negativa effekter.

Vara kommuns roll? 
Vår roll handlar om att öka kunskapen om vår närmil-
jö, minska användningen av kemikalier och arbeta med 
klimatanpassning. Vi ska ta hand om de mest värdefulla 
naturmiljöerna samtidigt som vi återskapar och restau-
rerar miljöer det råder brist på. 

Här nämns några viktiga 
områden att arbeta med:

• Genom att minska antalet kemikalier som 
används i kommunens verksamheter och se till att 
farligt avfall hamnar på rätt plats kan vi minska 
riskerna kopplade till kemikalieanvändning.

• I utbildning till barn- och unga kan vi ge barn 
och unga en ökad kunskap och engagemang i mil-
jöfrågor.

• Vi ska bekämpa invasiva arter, bland annat 
genom att förhindra att de sprids i parker, andra 
allmänna ytor eller på kommunens mark. 

• Vi ska skaffa kunskap om hur ett förändrat kli-
mat påverkar oss och vilka nya risker, sårbarheter 
och kanske möjligheter det skapar.

• I översiktsplanen och i vår verksamhet stärka arbe-
tet med en grön infrastruktur. 

Visste du att…  
Sveriges första kommu-
nala naturreservat finns 
i Vara kommun? Besök 

gärna Ranahult.

Fokusområde 3
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DELAKTIGHET 
En arbetsgrupp med representanter från kommunens 
förvaltningar har tagit fram förslag på fokusområden, 
indikatorer och aktiviteter. Under arbetets gång har dia-
log förts med politik och ledningsgrupper. Det har även 
funnit en referensgrupp med länsstyrelsen, näringsliv 
och LRF. Arbetet med miljöstrategin har utgått från fyra 
delar. Dessa beskrivs här.

• Inventering: Arbetet startades med en inventering 
som visar var och hur miljöpåverkan genereras i 
kommunen. 

• Fokusområden: Med utgångspunkt i inventeringen 
arbetades tre fokusområden fram. 

• Aktiviteter: I den här fasen identifierades konkreta 
aktiviteter. 

• Uppföljning/analys: Här valdes ett antal indikatorer 
ut som årligen ska vara ett stöd i uppföljningen av 
arbetet.

Inventering 🔍 Fokusområden☁ Aktiviteter 📝 Uppföljning/analys📊
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Tillsammans gör vi Vara mer hållbart!
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BILAGA 1: FOKUSOMRÅDEN

En energieffektiv och 
fossiloberoende kommun
Vad innebär det? 

• År 2030 ska den totala energianvändningen per 
uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler, i 
kommunens eget fastighetsbestånd, minska med 
20% med basår 2016.

• Vara kommun ska arbeta i enlighet med det re-
gionala miljömålet, ”Utsläppen av växthusgaser i 
Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 
2030 från år 1990 års nivå”.

• Köpt energi, som används i kommunens och 
bolagens egna verksamheter, ska vara fossilobero-
ende år 2025.

• Kommunens fordonsflotta ska vara oberoende 
av fossila drivmedel senast år 2030. Kommunens 
organisation ska verka för att minska den totala 
körsträckan i kommunens fordonspark.

• Andel bilar som kan drivas av förnyelsebara 
drivmedel samt antal tankställen och laddplatser 
för förnyelsebara drivmedel ska öka inom Vara 
kommuns geografiska område jämfört med 2020.

En cirkulär och 
resurseffektiv kommun
Vad innebär det? 

• Avfall från boende och verksamma 
minskar och det avfall som upp-
kommer tas omhand resurseffek-
tivt.

• År 2025 ska andelen avfall som 
samlas in för återvinning, exklusive 
biologisk behandling, vara minst 
55 procent.

• Farligt avfall förebyggs och hante-
ras säkert.

• År 2025 ska minst 80 procent av 
matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger sorteras 
ut och behandlas biologiskt så att 
växtnäring och energi tas till vara.

• Matavfall från offentlig verksamhet 
(kostenheten) ska minska till max 
45 gram per portion.

En kommun som vårdar 
naturen och främjar 
biologisk mångfald
Vad innebär det? 

• Utsläpp av kväveoxider och partik-
lar till luft ska minska.

• Vara kommun ska arbeta för att 
förbättra vattenkvaliteten i kommu-
nens sjöar och vattendrag avseende 
ekologisk och kemisk status.

• Värdefulla naturtyper och kultur-
landskap bevaras, utvecklas och 
återskapas.

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


