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Vänersborgs kommun - attraktiv och 
hållbar i alla delar, hela livet  
Vi har en vision om att Vänersborgs kommun ska vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet. 

Vårt miljöprogram målar upp en bild av vad visionen innebär i praktiken, med fokus på miljöområdet. 

Helt enkelt en bild av hur vi vill att det ska se ut i vår kommun i framtiden. I miljöprogrammet har vi 

satt upp nåbara och rimliga målsättningar som vi har alla förutsättningar att genomföra. Vi hoppas att 

du också vill delta i detta arbete! 

 

Agenda 2030 
Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål 

och Agenda 2030 för hållbar utveckling. 

"Genom Agenda 2030 har världens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 till år 2030 

utrota fattigdomen och hungern överallt; att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder; att bygga 

fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna och främja 

jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt; att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och 

dess naturresurser.” 

 



 

 

 

Agenda 2030 i Vänersborg 
Vänersborgs kommun är med i Glokala Sverige som är ett utbildnings- och kommunikationsprojekt 

med syfte att öka kunskap och engagemang kring Agenda 2030 i kommuner och regioner. 

Målgruppen är tjänstepersoner, förtroendevalda och civilsamhälle. 

Arbetet med Agenda 2030 inom kommunen leds av en politisk styrgrupp, Samverkansgrupp för 

Agenda 2030. I gruppen ingår ett av kommunalråden samt representanter från Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige. Under nuvarande mandatperiod består ledningsgruppen för Agenda 2030 av 

Bo Carlsson (C), Benny Augustsson (S), Anders Wiklund (MP), Anna-Karin Sandberg (MP), Piotr 

Gabrys (M), Hans-Peter Nielsen (KD), Gunnar Henriksson (L) och James Bucci (V). 

    

  

    

  

”Vi har ett miljöprogram som syftar till att värna livsbetingelser för våra kommuninvånare, idag och 

i framtiden. Vi hoppas att du som läser detta blir inspirerad! Alla som bor eller är verksamma i 

Vänersborg ska känna sig välkomna att delta i miljöarbetet.” 

  

För att implementera miljöprogrammet i samtliga förvaltningar finns en förvaltningsövergripande 

grupp bestående av tio tjänstepersoner. 

 

Vill du veta mer om vårt miljöarbete? Hör av dig! 

www.vanersborg.se/miljo 



 

 

 

Vad är miljöaktivitetsplan 2022? 
En miljöaktivitetsplan, tidigare kallad miljöhandlingsplan, kopplad till Miljöprogram 2030 tas fram 

årligen. I miljöaktivitetsplanen för 2022 har vi samlat aktiviteter som tagits fram i de olika 

kommunala verksamheterna, med koppling till miljöprogrammet. Aktivitetsplanen följs upp årligen 

i form av en miljöredovisning. 

Miljöprogrammet beskriver ett önskat framtidsscenario för år 2030 och gäller hela den geografiska 

kommunen. För det kommunala arbetet anger miljöprogrammet en övergripande målbild och en 

riktning att sträva mot. Samtliga av kommunens nämnder har ansvar för att följa alla delar av 

miljöprogrammet, men huvudansvariga nämnder utses för de olika områdena. Huvudansvaret innebär 

att aktuella nämnder årligen ska ta fram förväntade resultat och förvaltningen tar fram aktiviteter för 

dessa områden samt hittar lösningar för hur målbilden ska kunna nås. 

Miljöprogrammet bygger till stor del på de nationella och regionala miljömålen samt på existerande 

kommunala planer och program. Programmet faller ut i två grupper av mätbara mål för kommunen: 

miljörelaterade mål som ligger i verksamheternas grunduppdrag samt förväntade resultat i mål- och 

resursplanen. 

  

 



 

 

 

De nationella miljömålen 
Sveriges regering har antagit 16 nationella miljömål. Statliga myndigheter såväl som länsstyrelser 

och kommuner arbetar för att nå målen. De nationella miljömålen och de globala målen i Agenda 

2030 handlar om samma utmaningar. Att uppnå miljömålen innebär därmed också att vi uppnår den 

ekologiska dimensionen av Agenda 2030 i Sverige. 

 Övergripande för dessa mål är det så kallade generationsmålet: 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 

de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser." 

 

Vänersborgs kommun har sedan början av 2000-talet arbetat med lokala miljömål för att verka för att 

uppfylla de nationella miljömålen. Från 2016 ersattes de lokala miljömålen med kommunens 

nuvarande Miljöprogram 2030. 



 

 

 

Miljöprogrammets fokusområden och 
kopplingar till kommunala styrdokument 
Miljöprogram 2030 för Vänersborgs kommun är uppdelat i fyra fokusområden: ”Grönskande stad 

och land”, ”Vatten i världsklass”, ”Trygg miljö för stora och små” och ” Klimatsmart i alla led”. 

Samtliga nationella miljömål, med undantag för målet om en storslagen fjällmiljö, finns 

representerade i de fyra fokusområdena. En del av miljömålen kommer in under flera rubriker. 

Kommunen har även befintliga styrdokument i form av planer och program, som kopplar till de olika 

fokusområdena. Kommunen antog 2017   en ny översiktsplan vilken samstämmer med hela 

miljöprogrammet. 

Förutom de kommunala styrdokumenten har Vänersborg andra överenskommelser som inverkar på 

miljöarbetet. Kommunen är Fairtrade-diplomerad sedan 2008 samt har skrivit under en budkavle om 

att bli en fossiloberoende kommun år 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplan 

Grönplan 

Skogsbruksplan 
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Blåplan 

Dagvattenplan 
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Livsmedelspolicy 

Renhållningsordning 
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Översiktsplan 

Strategi för ett fossilfritt 

Vänersborg 2030 

Översvämningsprogram 

Cykelplan 



 

 

 

Klimat 2030  
Västra Götalandsregionen driver tillsammans med Länsstyrelsen 

kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. 

Kraftsamlingen syftar till att samla organisationer, företag, högskolor med 

flera, som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart 

region.   

Alla kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 

ska vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av 

växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. 

Sedan 1990 har utsläppen hittills minskat med cirka 15 procent. Tiden blir 

allt mer kritisk och vi måste öka takten för att det ska vara möjligt att nå målen. 

Klimatlöften 2022 
Kommunerna i Västra Götaland bjöds under 2021 in för att fortsatt anta ett antal klimatlöften att 

genomföras under 2022. Att anta dessa klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och 

blir därmed en del av kommunens åtagande. De kommuner som har gjort ett åtagande som 

undertecknare av Klimat 2030 kompletterar med sina klimatlöften. 

Vänersborgs kommun har antagit 12 av 20 stycken klimatlöften att genomföra under 2022. Varav 

vissa löften är en fortsättning på redan antagna löften från 2021. Nedan listas de löften som 

kommunen åtagit sig. Genomförandet av klimatlöftena är en del av kommunens arbete med Agenda 

2030 och bidrar till måluppfyllelse av Miljöprogram 2030. 

 
 

 

 

 

 
1. Vi har en laddplan för kommunen  

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor  

3. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar  

7. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar  

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter  

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål  

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål  

14. Vi genomför energieffektiviseringar  

15. Vi bygger i trä  

16. Vi installerar solelenergi  

18. Vi har en koldioxidbudget  

20. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet  

 

 

För mer information besök www.klimat2030.se  

http://www.klimat2030.se/


 

 

 

Grönskande stad och land 

 

    

Levande skogar 
Skogens flerdimensionella värden utvecklas och tillvaratas. Stor hänsyn tas till biologisk mångfald, 

vattenkvalitet, rekreationsvärden och kulturhistoriska värden. I tätortsnära skog prioriteras 

naturvård, friluftsliv, rekreation och god tillgänglighet. Skogsbruket producerar biologiska råvaror 

av god kvalitet. 

Aktiviteter Enhet 

Pilotprojekt fytoremmedigering (Rening av mark på naturlig väg) Fastighet och service 

Ta fram en Skogpolicy/riktlinjer i samverkan med andra förvaltningar Fastighet och service, Miljö och hälsa 

Avsluta LONA-projekt: Naturvårdsplan Miljö & Hälsa 

Delta i arbetet med att ta fram en friluftsstrategi (LONA-projekt) Miljö & Hälsa 

Närodlat och artrikt 
Jordbruket producerar livsmedel och biologiska produkter på ett uthålligt vis, för att bevara 

odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster och naturliga biotoper. Jordbruket är variationsrikt 

och främjar biologisk mångfald och olika kulturmiljövärden. Alla naturligt förekommande växt- 

och djurarter i kommunen får möjlighet att fortleva i livskraftiga bestånd under naturliga 

betingelser. 

Aktiviteter Enhet 

Ta fram och anlägga en grön sektion för gång- och cykelväg 
Drottninggatan 

Tekniska 

Arbeta ihop med andra med att ta fram styrdokument för riktlinjer kring 
exploatering av jordbruksmark 

Plan och bygglov 



 

 

 

Hälsofrämjande miljöer 
Den bebyggda miljön utgår från människors behov, ger skönhetsupplevelser och trevnad och 

möjliggör hälsofrämjande livsvillkor samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser och 

service. 

Aktiviteter Enhet 

Ny busshållsplats på Björkholmsgatan för lättare på- och avstigning Tekniska  

Ta fram en strategi för hållbart byggande (antagande 2022) Fastighet och service 

Utbyggnad av VA enligt Blåplan Tekniska SBF 

Lyfta fram grönstrukturaspekter i arbetet med en ny detaljplan för 
Sportcentrum-Torpaområdet 

Plan och bygglov 

Naturen runt knuten 
Det är enkelt för alla invånare att ta sig till fots, med cykel eller med kollektivtrafik till 

grönområden och strandmiljöer. Kommunens naturmiljöer är tillgängliga för alla. 

Aktiviteter Enhet 

Trygghetsröjning Gatuenheten 

Gång- och cykelväg Korseberg Tekniska  

Hushållning med naturresurser 
Användningen av mark, vatten och naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och 

miljöanpassat sätt. 

Aktiviteter Enhet 

Använda krossat berg som kommunen använder i andra projekt för att 
återanvända i nya investeringsprojekt 

Tekniska 

Ta fram en skogsplan Fastighet och Service 



 

 

 

Vatten i världsklass 

 

       

Vatten och näringsämnen i balans 
Vatten och näringsämnen i balans. Vattenburna utsläpp av kväve och fosfor från mänskliga 

verksamheter minskar succesivt. En naturlig rening i vattendragen har återskapats. Nya våtmarker 

och näringsfällor bidrar till jämnare vattenflöden och ett rikare växt- och djurliv. Den ekologiska 

statusen för kommunens sjöar och vattendrag är god. 

Aktiviteter Enhet 

Ingå i arbetsgrupp för projektet minskad övergödning på Dalboslätten 
(LOVA-projekt t.o.m 2023) 

Miljö & Hälsa 

VA Vänersnäs - ersätter enskilda avlopp med kommunala avlopp Tekniska, Kretslopp och vatten 

Implementera dagvattenplanen Plan och bygglov 

Vatten att lita på 
Genom smarta tekniska lösningar renas vattnet från läkemedelsrester och farliga kemikalier, 

parasiter och bakterier. Mängden kemiska bekämpningsmedel i jordbruket minskar kontinuerligt. 

Nybyggnationer görs utan negativ påverkan på grund- och ytvatten. Skyddsföreskrifter finns för 

större vattentäkter. 



 

 

 

Aktiviteter Enhet 

Kontroll av kemiska risker och cyanotoxiner i dricksvatten hos vattenverk (> 
100 m3 / dygn). Projekt via Livsmedelsverket 

Miljö och hälsa 

Tryggad vattenförsörjning 
Vänersborg har en långsiktig och trygg vattenförsörjning. Frågan är väl integrerad i 

samhällsplaneringen, med beredskap att möta såväl nutida som framtida klimatförändringar. 

Aktiviteter Enhet 

Byggnation av vattenverk Rörvik och Skräckland med ny teknik som renar 
vattnet från mikroplaster, läkemedelsrester och farliga kemikalier, parasiter 
och bakterier. Betydligt högre kapacitet. 

Kretslopp och vatten 

Strandmiljöer för fåglar, kreatur och turister 
Strändernas höga naturvärden värnas till fördel för såväl djur- och växtarter som för turister. 

Vänerns stränder hålls fria för igenväxning genom betande djur och en anpassad vattenreglering. 

Dagvatten renas lokalt 
I våra stadsmiljöer har dammar och diken blivit ett vanligt inslag som uppskattas av fåglar och djur 

och även är vackra för ögat. Den öppna dagvattenhanteringen renar vattnet lokalt och minskar 

risken för översvämningar. 

Aktiviteter Enhet 

Implementera den framtagna dagvattenplanen Kretslopp och vatten 

U-tillsyn inom fordonstvättar och fordonsverkstäder Miljö & Hälsa 



 

 

 

Trygg miljö för stora och små 

 

    

Leka och lära 
Alla barn har möjlighet att leka och vistas såväl inomhus som utomhus i hälsosamma och 

inspirerande miljöer. Utemiljöer för skolor, förskolor och fritids är grönskande och utformade med 

bästa förutsättningar för pedagogik och lärande. Alla förskolor och skolor arbetar aktivt med 

lärande för hållbar utveckling. 

Aktiviteter Enhet 

Vid tillsyn av förskolor och fritidshem ska nämnden granska 
verksamheternas rutiner för att minska barnens exponering för 
hälsoskadliga kemikalier från föremål och inredningsmaterial. Häri ingår 
granskning av städrutiner. 

Miljö & Hälsa 

Ta fram rutiner för hur barnkonventionen integreras i bygglovsprocessen Plan och bygglov 

Kunskapskommun 
Vänersborgs kommun arrangerar kontinuerligt föreläsningar om klimat, miljö och livsstil för 

kommunanställda såväl som för invånare, organisationer och näringsliv. 



 

 

 

Aktiviteter Enhet 

Ta fram rutiner (mallar eller checklistor) för att analysera miljöpåverkan 
som en del i olika beslutsunderlag 

Avdelningen för Hållbar utveckling 

Implementera Agenda 2030 i styr och ledningssystemet Avdelningen för Hållbar utveckling 

Ta fram en kommunikationsplan för temat klimat och miljö Avdelningen för Hållbar utveckling 

Delta i LONA-projektet Grön infrastruktur Dalsland, samarbetsprojekt med 
flera kommuner.  

Avdelningen för Hållbar utveckling, 
miljö- och byggnadsförvaltningen 

Arbeta aktivt med invånarnas engagemang för klimatet genom 
hållbarhetsvecka innehållande aktiviteter för invånare (Klimatlöfte) 

Avdelningen för Hållbar utveckling 

Genomförande av trädkurs med information till kommunens egen personal 
för att öka medvetenheten vid grävning kring träd 

Miljö- och hälsa, Gatuenheten 

Studiebesök kretsloppsparken  Kretslopp och vatten 

Användningen av farliga ämnen minskar 
Genom information, samarbete och tillsyn fasas farliga ämnen ut ur kretsloppet. Föroreningar i 

mark minskar successivt. 

Aktiviteter Enhet 

Ta fram en handlingsplan för förorenad mark Miljö och hälsa 

Påbörja tillsyn på förorenade områden, prioritera sågen i Flicksäter Miljö och hälsa 

Hållbara inköp 
Andelen ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta livsmedel som köps in till kommunen ökar 

med hjälp av hållbara upphandlingar och inköp. Maten som serveras i kommunens verksamheter 

erbjuder möjlighet till hälsosamma val. Vänersborgs kommun väljer bort varor med farliga ämnen 

och icke-nedbrytbara föreningar redan i upphandlingen. Likaså gäller för material, varor och ämnen 

som producerats på ett icke hållbart sätt. 

Aktiviteter Enhet 

Delta i projektet ”rätt från slätt” Avdelningen för Hållbar utveckling 

Beakta ekologisk hållbarhet vid inköp av IT-produkter IT-kontoret 

Öka kunskapen hos beställare i syfte att göra medvetna miljöval vid inköp Barn- och utbildningsförvaltningen 

Omfattningen av återvinning ska öka Biblioteket 

Undvika köpa in engångsprodukter Kultur- och fritidsförvaltningen 

Använda Remöblera när det är aktuellt Kultur- och fritidsförvaltningen 

Livsmedel och liknande som köps in till enhet och nämnd ska i möjligaste 
mån vara ekologiskt 

Administrativa enheten, SBF 

Anpassa menyerna och välja fler livsmedel med lägre CO2-ekv per kg 
livsmedel. (Klimatlöfte) 

Kostenheten 

Klimatanpassade pålägg till frukost och mellanmål. Kostenheten 

Handla miljöklassade varor där det är möjligt  Socialförvaltningen  

Göra medvetna val i vardagen för minskad klimatpåverkan  Socialförvaltningen - Kvalitet och 
utveckling 

Handla rätt i marknadsplatsen och vid upphandling välja miljö som 
prioriterat kriterium. Vid nyleasing av fordon endast välja biodrivna fordon  

Socialförvaltningen - Arbete, 
sysselsättning och integration 



 

 

 

Minskat avfall 
Vänersborgs avfallshantering fungerar effektivt och är enkel att använda för invånarna. Kretslopp 

och återanvändning är ledord för kommunen, vilket har lett till att mängden avfall minskat avsevärt 

i alla fraktioner. Matsvinnet minskar i Vänersborgarnas hushåll, kommunens måltidsservice samt i 

restauranger och livsmedelsbutiker. 

Aktiviteter Enhet 

Minska matsvinnet i skolan (Klimatlöfte) Kostenheten 

Se över differensen i matsvinn på de skolor som ställts om från 
mottagningskök till tillagningskök 

Kostenheten 

Återvinna sprängsten Tekniska  

Renare, tystare och säkrare 
Invånarna i kommunen utsätts allt mindre för skadliga luftföroreningar eller ljudnivåer. Utsläppen 

från industrin minskar kontinuerligt. Trafiken blir allt tystare, renare och säkrare med hjälp av ny 

miljösmart teknik, fler gående och cyklister, bättre kollektivtrafik och minskat bilåkande. 

Bullernivån är en viktig aspekt vid planering av bostäder och offentliga anrättningar. 

Aktiviteter Enhet 

Tillsyn av rökfria miljöer med prioritering på de områden som barn vistas 
samt resecentrum 

Miljö och hälsa 

Vi ställer krav i upphandling för transport i nya avtal. (Klimatlöfte)  Fastighet och service, Gatuenheten 

Gång- och cykelväg Korseberg Tekniska  

Ta fram rutiner för hur barnkonventionen integreras i bygglovsprocessen Plan och bygglov 

Ozon och strålning 
Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har upphört inom kommunen. Invånare och verksamma i 

Vänersborg bidrar till att ozonskiktet börjar återväxa genom att ta hand om gamla vitvaror och 

isoleringsmaterial på rätt sätt. Invånare skyddas från radon i inomhusmiljön och skadlig strålning i 

offentliga miljöer. 

Aktiviteter Enhet 

Vid tillsyn av skolor, förskolor och fritidshem, samt vid granskning av 
bygglovsansökningar där miljöer för barn inbegrips, ska nämnden fortsatt 
utföra granskning av åtgärder som ger skydd mot hälsoskadlig UV-
strålning. 

Miljö och hälsa 

 



 

 

 

Klimatsmart i alla led 

 

  

Renare och smartare energi 
100 % av den använda energin i kommunens verksamhet kommer från förnybara källor och 

energieffektiviseringen ökar kontinuerligt. 

Aktiviteter Enhet 

Dialog för att möjliggöra fler fjärrvärmeanslutningar Plan och bygglov 

Lokalproducerad el 
Produktionen av förnybar energi inom kommunen ökar, med källor som biogas, sol, vind och 

vatten. 

Aktiviteter Enhet 

Installera solenergi (Klimatlöfte) Fastighet och service 

Utreda möjligheten för lokalproducerad el Fastighet och service 

Hållbar konsumtion och livsstil 
Det är enkelt för Vänersborgarna att göra hållbara val. Energi- och klimatrådgivning erbjuds 

kostnadsfritt till boende och verksamma i Vänersborg. Konsumtion och produktion blir allt 

resurssnålare och klimatsmartare. Kommunen verkar för innovativt återbruk av material och 

produkter. 

Aktiviteter Enhet 

Ta fram anvisningar för intern möbelhantering samt uppföljande statistik 
över anskaffning (Remöblera) (Klimatlöfte) 

Avdelningen för Hållbar utveckling 



 

 

 

Aktiviteter Enhet 

Analysera inköpens klimatpåverkan (Klimatlöfte) Avdelningen för hållbar utveckling, 
upphandlingsenheten 

Minska fossilbaserade engångsartiklar (Klimatlöfte) Avdelningen för hållbar utveckling, 
Kultur- och fritidsförvaltningen 

Vi ställer krav i upphandling för transport i nya avtal (Klimatlöfte) Upphandlingsavdelningen, Avdelningen 
för hållbar utveckling, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen,  

Minska klimatavtrycket från offentliga måltider (Klimatlöfte) Kostenheten 

Genomföra energieffektiviseringar (Klimatlöfte) Fastighet- och service 

Vi skall bygga i trä (Klimatlöfte) Fastighet- och service 

Installera solenergi (Klimatlöfte) Fastighet- och service 

Ta fram en koldioxidbudget (Klimatlöfte) Avdelningen för hållbar utveckling 

Uppmärksamma goda exempel genom hållbarhetsutmärkelse (Fossilfri 
vägledning) 

Avdelningen för hållbar utveckling 

Krav och uppföljning av energiprestanda vid nybyggnation (Fossilfri 
vägledning) 

Fastighet- och service 

Omställning av transporter och resvanor 
Kommunen agerar föregångare när det gäller att ställa om till miljösmarta transporter, drivmedel 

och resvanor. Gång- och cykelvägnätet är sammanhängande och väl utbyggt. Elladdningsstolpar, 

tankställen för biogas och en attraktiv kollektivtrafik bidrar till hållbara resvanor. Nybyggnation och 

service sprids till kommunens små och stora tätorter, vilket minskar transportbehovet. 

Möjligheterna till omlastning av gods till sjö- och järnväg är goda. 

Aktiviteter Enhet 

Införa en klimatstyrande resepolicy (Klimatlöfte) Kommunstyrelseförvaltningen 

Införa klimatväxling enligt klimatlöfte (Klimatlöfte) Kommunstyrelseförvaltningen 

Upprätta en laddplan i kommunen (Klimatlöfte) Kommunstyrelseförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Våra nya personbilar är klimatbonusbilar (Klimatlöfte) Kommunstyrelseförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Anordna aktiviteter för att uppmuntra cykling på cykelns dag. (olika 
aktiviteter under Aqua Blå). 

Avdelningen för hållbar utveckling, 
Näringslivsavdelningen 

Efterfråga fossilfritt bränsle vid upphandling av fordon Gatuenheten 

Hänsyn till ett förändrat klimat 
Bebyggelse och viktiga samhällsfunktioner anpassas utifrån framtida översvämningsrisker och mer 

extremt väder. Krisberedskap finns för extrema väderhändelser. 

Aktiviteter Enhet 

Exploatering Skaven/Öxnered Fastighet och service 

Nya vägar och VA i området Öxnered/Skaven Tekniska  

Delta i arbetet med revidering av kommunens översvämningsprogram Plan och bygglov 

 


