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Sammanfattning av Regionens 
miljömålsbedömning 
Nedan följer regionens sammanfattning av den miljömålsbedömning som regionen 

genomförde 2021, avseende 2020. Den ger en övergripande bild av hur läget ser ut i 

vår region och vad som behöver prioriteras framöver.  

”Tolv av länets femton miljökvalitetsmål bedöms inte kunna nås till 2020. Läget är 

allvarligt och vi kommer att lämna över miljöproblem till kommande generationer. 

Särskilt kritiskt är det för de mål som berör klimatet och den biologiska mångfalden. 

Trots aktivt åtgärdsarbete på många håll har trenden inte vänt för något 

miljökvalitetsmål det senaste året. 

Utsläppen av växthusgaser minskar inom flera sektorer i Västra Götaland men industrins utsläpp 

har ökat. Utvecklingen är oroande eftersom industrin står för en stor del av länets totala utsläpp. 

Den regionala planen för transportinfrastruktur bidrar inte till klimatmålen. Genomgripande teknik- 

och systemskiften det kommande decenniet krävs för att de regionala klimatmålen ska kunna nås.  

Inom många områden är åtgärdsarbetet otillräckligt. Den biologiska mångfalden på land hotas av en 

intensiv mark- och vattenanvändning och högt exploateringstryck. Arealen jordbruksmark fortsätter 

att minska och natur- och kulturvärden i odlingslandskapet blir allt färre. Omställningstakten mot ett 

hållbart jord- och skogsbruk måste öka. Arbetet med anläggning och restaurering av våtmarker 

pågår men går för långsamt. 

Kommuner, näringsliv och markägare gör viktiga åtgärder men behöver ta ökad hänsyn vid 

planering och förvaltning av landskapet. Ett långsiktigt och stabilt natur- och kulturvårdsarbete är 

en annan förutsättning. De marina områdena i Västra Götaland är starkt påverkade av människan. 

Många grunda kustområden är övergödda och har svaga fiskebestånd. En stor andel av länets 

vattenförekomster har otillräcklig status och det finns en övergödningsproblematik. För 

kvävehalterna i Göta älv ser vi däremot en positiv trend. Ny lagstiftning och plan för omprövning 

av vattenkraften ger ökade möjligheter att på sikt nå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 

vattendrag.  

Inom förorenade områden sker en positiv utveckling där medel nu tillkommit för åtgärdsarbete i 

Sjuhärad och Göteborg med omnejd. Grön infrastruktur, geotekniska risker och goda ljudmiljöer får 

alltför sällan genomslag i den fysiska planeringen. Mer samverkan och starkare styrmedel behövs 

på flera områden. Länsstyrelsens arbete med gestaltad livsmiljö är viktigt och kan bidra till 

uppfyllandet av flera miljömål. Exempel på regionala åtgärder med stor betydelse för 

miljömålsarbetet är det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen – Utmaningar för ett hållbart 

Västra Götaland, kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, Regional handlingsplan 

för grön infrastruktur, Regional vattenförsörjningsplan och riskklassning av förorenade sediment. 

Kraftigare styrmedel och fler insatser från aktörer utanför den offentliga förvaltningen behövs dock 

för att åtgärdsarbetet ska ge mer resultat.” (Miljömålsbedömning Västra Götaland, Länsstyrelsen 

Västra Götaland, rapport: 2020:30) 



 

 

 

Sammanfattning av miljöåret 2021 -
Vänersborgs kommun 
I augusti 2021 publicerades IPCC:s rapport som redovisar det kritiska klimatläget som vi står inför 

där klimatförändringar sker i allt högre grad och den biologiska mångfalden minskar i rasande takt. 

Det står klart att mänsklig aktivitet är den huvudsakliga orsaken till den snabba globala uppvärmning 

som nu sker. Omfattningen på de förändringar som kan observeras idag accelererar i mycket hög takt 

och de extremväder som förekommer så som torka, skogsbränder och översvämningar är 

konsekvenser av ett förändrat klimat. De globala utsläppen av växthusgaser måste minska i drastisk 

takt för att minska de negativa konsekvenser som redan börjat visa sig och det krävs en 

genomgripande samhällsomställning och en helhetssyn för att hantera de utmaningar vi står inför.  

År 2021 har varit fortsatt drabbat av pandemi och enligt Naturvårdsverket visar resultat för 2020 att 

det skett en minskning av växthusgasutsläpp och att pandemin är en del av anledningen. Detta då 

pandemin genererat nedstängningar av samhällen, förändrat resande med mera. Sveriges territoriella 

utsläpp av växthusgaser minskade ca 8,9 procent jämfört med 2019. En intressant och oroande 

aspekt är att utsläppen av enbart koldioxid i Västra Götaland behöver minska med 16 procent 

årligen från och med 2020 till och med 2040 för att uppfylla parisavtalet, enligt en rapport från 

Uppsala universitet. Statistik per kommun för 2020 är ännu inte redovisat, så därför går det inte att 

säga hur pandemin har påverkat territoriella växthusgasutsläpp i kommunen. Vad som går att se är 

att kommunen fortsatt varit påverkad av pandemin 2021 och har sedan 2020 gjort en snabb digital 

omställning där medarbetare i hög grad kunnat arbeta på distans och delta på allt från möten till 

konferenser digitalt. Detta har medfört att organisationen har fått mycket ökad kunskap i hantering 

av digitala tjänster för att kunna bedriva det dagliga arbetet utan att träffas vilket troligen påverkat 

resmönster mycket.  

Kommunen har också antagit en ny strategi för ett fossilfritt Vänersborg 2030, vilket är en viktig 

del i det fortsatta arbetet med att minska de territoriella utsläppen och prioritera en fossilfri väg 

framåt kopplat till transporter, el och uppvärmning.  

Friluftslivet och tillgången till att vistas i ute i naturen har varit av stor vikt för invånarna under 

pandemin. Detta visar hur viktig naturen och miljön är för oss, inte bara som förutsättning för att leva, 

utan också för ett gott välmående. Naturen är också viktig för kommunens turism och ”hemester” har 

Figur 1- Bild hämtad från Naturvårdsverket 



 

 

 

blivit ett ord som används allt mer flitigt. Kommunen har många attraktiva resmål och det finns en 

stor utvecklingspotential ur ett besöksnäringsperspektiv. För att arbeta strategiskt med just natur och 

friluftsliv är flera arbeten på gång. Ett utkast för Naturvårdsplan har presenterats under 2021 och är 

ute på samråd under våren 2022. Det har även gjorts en nulägesanalys för friluftslivets resurser och 

organisation, som ligger till grund för en LONA-ansökan kring att ta fram en friluftsstrategi.  

Agenda 2030 

Kommunen har under året fortsatt implementera de globala 

målen i organisationen och i styr- och ledningssystemet 

Stratsys. De globala målen är underordnade kommunens 

inriktningsmål. Som en del av att sprida kunskap och skapa 

engagemang om Agenda 2030 hos både medarbetare och invånare, har kommunen genomfört en 

hållbarhetsvecka tillsammans med civilsamhället och näringslivet. Resultatet föll väl ut med över 100 

programpunkter och ett stort antal besökare. Som en del av Hållbarhetsveckan hölls också det årliga 

Miljöforumet som startade 2018, för politiker och tjänstepersoner, där över 100 deltagare var med. 

Dessutom anordnades också ”Klimatsmarta kvällen” för kommunens invånare där kommunen bjöd 

in till en helkväll med klimatet i fokus. Kvällen erbjöd kortare föredrag med information om klimat 

och miljö och avslutades med en föreläsning av ”Portionen under tian” med fokus på klimatsmarta 

och hälsosamma recept.  

 

Antagna klimatlöften 2021/2022 

Under 2020 erbjöds samtliga kommuner i länet att anta 20 klimatlöften av Klimat 2030 (Länsstyrelsen 

och VGR). Vänersborgs kommun antog nio löften och har under 2021 arbetat med genomförandet av 

dessa. Samtliga antagna löften har inte hunnit uppfyllas under 2021, men de löften som inte uppfyllts 

har kommunen antagit för 2022. Läs mer under avsnittet ”Klimatlöften”.   

Fokusområdena samlat 

Under året har flera strategiska dokument antagits så som Strategi för ett fossilfritt Vänersborg 2030 

och Avfallsplan. Det har också tagits fram färdigt utkast för Naturvårdsplan, Dagvattenplan och 

Strategi för hållbart byggande. Tillsammans utgör dessa en tydlig bild för vilken riktning kommunen 

ska arbeta och prioritera framåt. Flera projekt har också pågått eller startats med syfte att få bättre 

natur och miljö samt folkhälsa. Projekten är dels operativa där kommunen gör insatser för att stärka 

natur och biologisk mångfald, medan andra projekt är av mer strategisk karaktär. I de projekten av 

mer strategisk karaktär har exempelvis arbete startats för att titta på metoder för hur kommunen kan 

arbeta mer metodiskt och strukturerat i frågor kopplat till bland annat grönstruktur.  



 

 

 

Flera projekt och aktiviteter pågår också för att stärka och rena vattnet, samt säkra dricksvattnet. 

Bland annat byggs Holmängens avloppsreningsverk för att kunna ta emot betydligt mer spillvatten 

från en växande befolkning och hantera kraftigt skärpta utsläppskrav av kväve och fosfor. 

Kommunen har också arbetat med inköp- och upphandlingsfrågor bland annat i samverkan med andra 

kommuner men också i de olika förvaltningarna och det interna möbelhanterings- och 

samordningsprojektet ”Remöblera” som fortsatt under 2021, med ambition att bli en befintlig 

verksamhet.   

Vi behöver tillsammans fortsätta att stärka och lyfta arbetet för att bättre hantera frågor som berör 

bland annat natur och miljö och se till att vi får ett kommungemensamt arbetssätt. Vi är på god väg, 

men vi är ännu inte framme. Med flera intressanta projekt och aktiviteter går vi nu in i 2022. 

 



 

 

 

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. 

Mellan 1990 och 2019 har utsläppen minskat med cirka 18 procent. Nu, 

med knappt 10 år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara möjligt att 

nå målen. 

Klimatlöften 2021 
Kommunerna i Västra Götaland bjöds under 2020 in att anta ett antal klimatlöften att genomföra 

under 2021. Vänersborgs kommun antog 9 av 20 klimatlöften. Enligt klimat 2030 ligger den 

beräknade utsläppsminskningen för de genomförda klimatlöftena 2021, på drygt 31 000 ton 

koldioxidekvivalenter för kommunerna tillsammans. Det motsvarar 13 300 thailandsresor med flyg, 

12 400 villors elanvändning under ett år, eller 4 900 varv runt jorden med en mellanstor dieselbil. 

Nedan redovisas arbetet i Vänersborgs kommun för 2021.  

Klimatlöften 2021 - Redovisning 
 

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy 
 - Ett förslag till reviderade riktlinjer för tjänsteresor har upprättats och skickats till 
personalchef för synpunkter. 

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor  
- Arbetet har startats och ett förslag till anvisning har tagits fram. Några frågor behöver 
fortsatt redas ut och arbetet planeras fortsätta med ett införande av 
klimatväxlingsanvisning under 2022. Löftet ligger också antaget för 2022 att arbeta 
vidare med. 

3. Våra nya personbilar är miljöbilar 
- Ett förslag till revidering av riktlinje samt anvisningar för fordonshantering har 
upprättats. Riktlinjen har skickats till politiken för beslut.  

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy 
- Flera försök har gjorts för att arbeta med frågan och reda ut de oklarheter som finns. 
Det är dock inte självklart hur ett sådant arbete ska se ut och vi har inte kunnat arbeta 
med löftet på ett effektivt sätt. Kommunfullmäktige har beslutat att inte fortsatt anta 
löftet för 2022. 

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter  
– Kommunen har i samarbete med andra kommuner i VästUpp-gruppen tagit bort 
engångsprodukter som inte längre kan köpas in. Önskvärt är dock att starta projekt i vår 
egen kommun. Frågan har diskuterats i samverkansgruppen för miljöprogrammet men 
man har inte hittat någon verksamhet som kunnat delta i arbetet. Däremot har Kultur 
och fritid fr o m 2021 en miljödag med tema, och förra året var det fokus på just inköp, 
bland annat minska inköp av engångsartiklar. 

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



 

 

 

-Under slutet av året har ett kommunövergripande samarbete startats som ett stöd till 
en befintlig inköpsgrupp (Västupp). Det är 8 kommuner som tillsammans gör 
upphandlingar och där vi nu startat en parallell grupp med miljö- och 
hållbarhetsstrateger för att stärka ex. kravställning, och göra en översyn av vilka stora 
upphandlingar som är av större betydelse för bland annat klimat. Arbetet fortsätter 
under 2022 med ambition att hitta bra arbetssätt för gruppen. Löftet kommer också 
fortsätta under 2022. 

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål –  
- Under 2021 har matsvinnet mätts i skolorna under två perioder och köks- och 
serveringssvinnet är mätt vid två enheter av förskolorna. 
Några skolenheter ligger under kommunens klimatlöfte på 45 g svinn totalt per serverad 
portion, tallrikssvinn och köks- och serveringssvinn sammanräknat, men flertalet ligger 
över detta värde. Genomsnittet svinn var 56 g under vårterminen 2021 resp. 51 g under 
höstterminen 2021. Svinnet sjönk således under hösten. Att målet ej nåtts kan bero på 
svårigheten att beräkna antalet gäster under pandemin.  Vi minskar klimatbelastningen 
över livscykeln vid byggnation 
- Projekt Ny skola Holmängen drivs enligt klimatlöftet. Skolan beräknas stå klar 2024.  
 En strategi för hållbart byggande är också under framtagande.  

20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat  
- Vi har genomfört Hållbarhetsveckan i okt 2021. Programmet innehöll totalt över 100 
unika programpunkter/aktiviteter med bl.a. Miljöforum och Klimatsmarta kvällen. 
Varierande besöksantal men överlag stor uppslutning besökare under veckan.  

 

Av 9 antagna löften för 2021 bedöms för närvarande att 8 kommer att uppfyllas under 2021/2022.  

Ett av löftena har KF beslutat att inte längre anta (nummer 6). De löften som vi inte uppfyller under 

2021 har vi antagit för 2022 och kommer på så vis att kunna fortsätta arbeta med dem.  

 

För mer information besök www.klimat2030.se  

http://www.klimat2030.se/


 

 

 

Redovisning per fokusområde 
Nedan följer en redovisning för varje fokusområde i miljöprogrammet. Först redovisas indikatorer 

hämtade från RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser), följt av en sammanfattande text 

av genomförda aktiviteter för fokusområdet, som sedan avslutas med en redovisning av alla 

aktiviteter som fanns med i miljöaktivitetsplanen för 2021.  

Indikatorer och nyckeltal från RKA 
RKA har tagit fram ett urval av nyckeltal och indikatorer som stöd för kommuners och regioners 

genomförande av Agenda 2030. I den här redovisningen har de indikatorer och nyckeltal som tagits 

fram för dimensionen miljö, sorteras in i de olika fokusområdena som finns i Miljöprogram 2030. 

OBS! Färgsättningen visar endast om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra. 

Den talar alltså inte om ifall resultatet i sig är bra eller dåligt utifrån nationella och globala 

nål. Kommunen/Regionen kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att 

resultatet egentligen är bra (och vice versa). Om data saknas (grå ruta i tabellen) kan det bero på att 

data ännu inte publicerats för det året eller att det inte finns att tillgå. För mer information, gå in på 

www.kolada.se 

 

http://www.kolada.se/


 

 

 

Grönskande stad och land 

 

     

 

Sammanfattning av fokusområdet 

Grönskande stad och land: 
Kommunen saknar idag ett strukturerat arbetssätt som tar hänsyn till natur och biologisk mångfald i 

olika processer. Det saknas ett helhetsperspektiv där dessa frågor ingår och hanteras på ett sätt där 

det tas stor hänsyn och det också kan planeras för kompensationsåtgärder med mera. Detta är en 

fråga som är aktuell och där kommunen utreder hur processer kan fungera mer metodiskt och 

RKA:s indikatorer för genomförande av Agenda 2030 - Miljö 2017 2018 2019 2020 
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Medelavstånd till skyddad natur, km 2,60 2,20 2,20 
  

2,20 
 

Cykelväg i kommunen, total, meter/inv. 3,2 3,3 3,4 3,8 3,9 

Cykelväg i kommunen, kommunal, meter/inv. 2,5 2,5 2,7 3,0 
 

3,1 

Kommunen har aktuella dokument som fyller funktionen 
av ett kulturmiljöprogram (Ja=1, Nej=0)   0     

 

Kommunen har aktuella dokument som fyller funktionen 
av ett grön- och vattenstrukturprogram (Ja=1, Nej=0)   1     

 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 26 27 27  25  

Skyddad natur totalt, andel (%) 8,0 8,0 8,0  8,0  

Ekologiskt odlad åkermark, andel (%) 20 21 21 
  

21,2 
 

Total betesmark, hektar 899 919 950  961  

Slåtteräng, hektar 50 50 54  51  

Slåtteräng, per total betesmark, andel (%) 5,56 5,44 5,68 
  

5,31 
 



 

 

 

strukturerat än idag. En viktig del framåt för detta arbete är det utkast för Naturvårdsplan som 

färdigställts under året och som under våren 2022 är ute på samråd. Planen utgör ett viktigt framtida 

planerings- och handläggarstöd och blir en tydlig målsättning för kommunens naturvårdsarbete. Det 

är också en del av arbetet med miljöprogrammet och strategiska frågor som exempelvis berör 

markexploatering och naturvård. Som en del av arbetet med Naturvårdsplanen har också en 

utredning för prioritering av skyddsvärd natur tagits fram, på uppdrag av kommunfullmäktige. 

Denna ligger som bilaga till planen.  

Det har i kommunen gjorts röjning och frihuggning av särskilt skyddsvärda träd och efterträdare. 

Bland annat på Rånnum som har en stor förekomst av dessa träd. Ett annat exempel på 

förvaltningsövergripande samarbete är anläggning av en insektspark som blev ett projekt för några 

av kommunens feriearbetare under sommaren. Samverkan behöver fortsätta för att stärka och 

utveckla förutsättningarna för naturvärden och biologisk mångfald på kommunal mark. 

Flera LONA-projekt har pågått under året och det är några nya på gång. Två ansökningar har 

inlämnats som syftar till förbättrade förutsättningar för friluftsliv och biologisk mångfald. I 

samband med det har det gjorts en nulägesanalys för friluftslivets resurser och organisation, till 

grund för att ta fram en friluftsstrategi. Kommunen har även under 2021 anslutit sig till ett projekt 

tillsammans med Dalslandskommunerna som handlar om grön infrastruktur och hur kommunerna 

tillsammans kan ta fram metodik och kunskap kring detta. Andra pågående projekt som kommunen 

arbetar med genom stöd av LONA-medel är:  

• Detaljplaneringsarbetet i Sportcentrum och Torpagärdet, där en grönstrukturplan tagits fram 

och det under våren pågår ett arbete för att titta på metodutveckling för att analysera 

ekosystemtjänster. 

• Fortsatt arbete i projektet ”Restaurering, från dikad bördig skogsmark till våtmark på 

Skogaryd forskningsstation” i samverkan med Skogaryds forskningsstation. 

Ett arbete pågår också med att ta fram förslag till riktlinjer för hållbar hushållning av jordbruksmark 

där ett kunskapsunderlag sammanställts med analyser av jordbruksmarkens historiska samt 

utveckling och förutsättningar i olika delar av kommunen.  

 

Vi behöver fortsätta stärka arbetet för att skydda värdefull natur och främja biologisk mångfald. Det 

är ett arbete som kräver goda samarbeten och prioriterade resurser.  

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 Status Kommentar 



 

 

 

Utveckla rutiner för att få med 
perspektivet biologisk mångfald vid 
röjningar, belysningsprojekt och 
biotopskyddsdispenser för träd. 

Miljö- och 
hälsa 

 

Gatuenheten 

Ej påbörjad 

 

Avslutad 

Miljö och hälsa har ej kunnat genomföra 
aktiviteten under 2021.  

 

Gatuenheten har lagt till punkterna 
biologisk mångfald, belysningspåverkan, 
dagvattenhantering och 
biotopskyddsdispenser för trä på 
rutinchecklistan för projekt. Detta för att 
säkerställa att punkterna hanteras i varje 
enskilt projekt. Fastighet och Service 
använder ny uppföljningsrutin för större 
röjningsarbeten där aspekten biologisk 
mångfald är en viktig del.  

Ta fram en Skogpolicy Fastighet 
och service 

Pågående Ska skickas ut på internremiss 2022. 

Delta i arbetet med att ta fram 
naturvårdsplan som tillägg till 
översiktsplanen 

Plan och 
bygglov 

Pågående Arbetet har pågått under 2021 och 
Naturvårdsplanen gick ut på samråd i 
februari 2022. 

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 Status Kommentar 

Inventering och förslag på minst två 
stycken ytor som idag sköts med 
konventionell gräsklippning som kan ställas 
om till ängsskötsel med fokus på att gynna 
biologisk mångfald och särskilt pollinatörer 

Miljö- och 
hälsa 

Gatuenheten 

Avslutad Aktiviteten är genomförd.  

Kartläggning av bestånd av parkslide i 
kommunen 

Miljö- och 
hälsa 

Gatuenheten 

Ej påbörjad Kartläggning har inte påbörjats, men 
påträffade bestånd har rapporterats. 
Såväl kommunanställda som 
medborgare lägger in i 
felanmälanappen som vi sedan lägger 
in i artportalen. 

Utveckla rutiner för att få med perspektivet 
biologisk mångfald vid röjningar, 
belysningsprojekt och 
biotopskyddsdispenser för träd. 

Miljö- och 
hälsa 

Gatuenheten 

Ej påbörjad 

 

Pågående 

Se kommentar under levande skogar.  

Arbeta vidare med LONA-projekt: 
Naturvårdsprogram som bland annat ska 
underlätta naturvårdsarbetet inom fysisk 
planering. 

Miljö och 
hälsa 

Pågående Arbetet har pågått under 2021 och 
Naturvårdsplanen gick ut på samråd i 
februari 2022. 

Översyn av förvaltning av naturvärden på 
kommunal mark. Skötsel naturområden 
ska verka för att upprätthålla och utveckla 
befintliga naturvärden på kommunal mark 
genom samverkan. 

Miljö och 
hälsa 

Pågående Delvis genomfört under året, åtgärder 
genomförda bland annat vid Lillån. 

Förändra två ytor för att göra dem mindre 
skötselintensiva 

Fastighet 
och service 

Avslutad Ett flertal ytor har ställts om från 
finklippt till ängsyta. 

Planera röjning och frihuggning av särskilt 
skyddsvärda träd tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Prioritera 
utifrån rapport från 2009. 

Miljö och 
hälsa 

Avslutad Röjningar vid Ronnums ekdungar har 
genomförts. 



 

 

 

Arbeta ihop med andra med att fram ett 
styrdokument med riktlinjer kring 
exploatering av jordbruksmark. 

Plan och 
bygglov 

Pågående Arbetet har påbörjats och kommer 
fortsätta under 2022. 

 

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 Status Kommentar 

Ta fram en strategi för hållbart byggande Fastighet och 
service 

Pågående Strategi för hållbart byggande är på 
gång och första utkastet är gjort. Detta 
är en nyckel för målsättningen för att 
sedan koppla på mer operativa 
styrdokument. 

Utbyggnad av va enligt Blåplan Kretslopp & 
Vatten, 
Tekniska 

Pågående Politiken har inte fattat beslut enligt 
Blåplan utan återremitterat ärenden för 
två verksamhetsområden. Saneringar 
gjorda i bl.a. Fridhemsområdet, på 
Sanden, Frändefors, i Brålanda och i 
Hol.  

Om möjligt, endast använda miljöklassat 
material i verksamheterna 

Kultur Avslutad Verksamheten använder 
Marknadsplatsen och köper inte in 
engångsmuggar i plast. Medarbetare i 
verksamheten är också förvaltningens 
representant kring miljöarbete i Agenda 
2030, och bidrar till kompetenshöjande 
utbildningar.  

Lyfta fram grönstrukturaspekter i arbetet 
med ny detaljplan för Sportcentrum-
Torpagärdet 

Plan och 
bygglov 

Pågående Arbetet har pågått under 2021 och 
fortsätter under 2022. En plan för 
grönstruktur har tagits fram och är 
avslutad.  

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 Status Kommentar 

Trygghetsröjning Gatuenheten Pågående  

Öka tillgängligheten på skogs- och 
vandringsleder genom att iordningsställa 
en sträcka på cirka 500 m enligt norm för 
tillgänglighetsanpassning. Vid den 
anordna handikappsparkering samt 
placera tillgängllighetsanpassad 
rastplatsbord och vilobänkar längs 
sträcka 

Gatuenheten Avslutad  

Gång- och cykelväg Korseberg Tekniska  Pågående  

 



 

 

 

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

miljöanpassat sätt. 

Aktiviteter Enhet Status Kommentar 

Hantera schaktmassor enligt 
avfallstrappan 

Fastighet och 
service, 
Gatuenheten, 
Tekniska 

Ej påbörjad 

 

Är en del som hanteras via upphandling 
samt styrs av arbetet med "strategi för 
hållbart byggande". 

Diskussioner med miljö och hälsa ska 
återupptas. 

Gatuenheten har:  

- Tagit fram nuvarande 
deponikostnader. 
- Arbetat med miljöinspektör för att 
klargöra vad Vänersborgs riktvärden 
grundar sig i. 
- Påbörjat jämförelse i arbetssätt mellan 
närliggande kommuner. 
- Diskussion förs inför kommande 
projekt gällande hur potentiella massor 

Ta fram en strategi för hållbart byggande Fastighet och 
service 

Pågående  

 

 



 

 

 

Vatten i världsklass 

 

       

RKA:s nyckeltal för genomförande av Agenda 2030 2017 2018 2019 2020 
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Sjöar med god ekologisk status, andel (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vattendrag med god ekologisk status, andel (%) 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 

Grundvattenförekomster med god kemisk och 
kvantitativ status, andel (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
100,0 

Sammanfattning av fokusområdet Vatten i 

världsklass: 
LEVA-projektet för förbättrad vattenkvalitet i Lillån har nu istället blivit ett LOVA-projekt (lokala 

vattenvårdsprojekt) som kommer pågå till och med år 2024. Under 2021 har fokus legat på att 

komma till stånd med vattenrenande åtgärder. Inventering av bra lägen för åtgärder har utförts och 

rapport erhållits. Rapporten har varit ett värdefullt underlag för att initiera kontakter med 

lantbrukare vars mark huserar lämpliga lägen för åtgärder. I dagsläget har totalt 11 lägen 

projekterats och anmälan om vattenverksamhet skickats in för 8 lägen, varav 4 har fått godkänd 

anmälan om vattenverksamhet. En ramupphandling har genomförts av konsult som ska bistå i 

projektering samt stöd vid anläggning av åtgärdslägen på Dalboslätten. En ramupphandling innebär 

en tryggad långsiktighet av konsulternas arbete ända fram till projektets slut 2024-01-31. Detta 



 

 

 

resulterar i bättre åtgärder och på sikt bättre resultat av både minskat växtnäringsläckage och en 

hållbar livsmedelsproduktion. Vattenprovtagning i området sker också enligt plan.  

Anläggning av våtmarken i Brättelund har färdigställts och den första mindre strandpiparen 

noterats. Arten är typisk för nyanlagda våtmarker i jordbrukslandskapet. 

Ett förvaltningsövergripande arbete har pågått med att ta fram en dagvattenplan som nu är aktuell 

för antagande i kommunfullmäktige. Dagvattenplanen är ett viktigt verktyg för tjänstepersoner då 

den syftar till att vidareutveckla och förtydliga vilka riktlinjer och krav som är nödvändiga för att nå 

dagvattenpolicyns mål, samt ge stöd i frågor som rör ansvar för dagvatten och skyfall, i befintlig 

bebyggelse så väl som i planprocessen. Genom det arbetssätt som dagvattenplanen förmedlar 

skapas möjligheter för kommunen att ställa om till en mer hållbar dagvattenhantering, där rening, 

fördröjning och gestaltning av dagvatten är viktiga beståndsdelar. 

Utvidgning av vattenverken och ledningsnät pågår för en ökad redundans. Holmängens 

avloppsreningsverk byggs nu om enligt nya tillståndet givet av miljöprövningsdelegationen. Verket 

kommer efter ombyggnad kunna ta emot betydligt mer spillvatten från en växande befolkning till 

kraftigt skärpta utsläppskrav av kväve och fosfor (slutdatum 7 januari 2024). Det pågår också ett 

projekt för att bygga om vattenverken Rörvik och Skräcklan med ny utprovad teknik vilket kommer 

skapa ett säkrare dricksvatten. 

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 Status Kommentar 

LONA-projekt: Våtmarksprojekt nedströms 
Trestad Center för att ta hand om 
dagvatten och utjämna flöden. Planeras 
avslutas 2021-12-31. 

Miljö och 
hälsa 

Tekniska 

Avslutad Projektet är genomfört och 
slutrapporterat.  

Delta i Jordbruksverkets projekt om 
hästgårdar och utföra minst 10 
inspektioner. 

Miljö och 
hälsa 

Avslutad Projektet genomfördes och 11 
inspektioner utfördes.  

Genomföra 200 inventeringar för tillsyn. Miljö och 
hälsa 

Ej påbörjad 

 

 

Aktiviteten har ej genomförts då 
resurser har tagits till andra projekt 
såsom e-arkiv och införande av nytt 
ärendehanteringssystem. 

Ta fram material och metodik inför tillsyn 
av fosforfällor samt påbörja tillsyn mot 
fastigheter. 

Miljö och 
hälsa 

Ej påbörjad 

 

Aktiviteten har ej kunnat genomföras på 
grund av personalbrist samt andra 
tidskrävande projekt.  

Delta i arbetet med dagvattenplan Miljö och 
hälsa 

Plan och 
bygglov 

Avslutad  

Satsning på kompetensutveckling kring 
dagvattenhantering 

Plan och 
bygglov 

  

Minska övergödningen i Dalberså-
Holmsåns vattensystem. LEVA-projektet 
pågår i samarbete med Dalslands Miljö & 
Energiförbund och fortsätter under 2021. 

Miljö och 
hälsa 

Pågående Projektet har fortskridit och vi deltar 
fortsatt i projektet med arbetstimmar. 



 

 

 

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 Status Kommentar 

Regelbundna kontroller på såväl 
kommunens stora vattenverk som små 
dricksvattenanläggningar. 

Miljö och 
hälsa 

Avslutad Genomförd löpande under året enligt 
kontrollplan.  

Byggnation av vattenverk Rörvik med ny 
teknik som renar vattnet från mikroplaster, 
läkemedelsrester och farliga kemikalier, 
parasiter och bakterier 

Kretslopp & 
Vatten 

Pågående  

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. 

Aktiviteter Enhet Status Kommentar 

Framtagande av oljeskyddsplan. Miljö och 
hälsa 

Avslutad Arbetet har slutförts i Vänersborg men 
planen är ej färdigställd i avvaktan på 
slutförande av vissa delar som utförs av 
annan kommun. 

Årlig vasslåtter Miljö och 
hälsa 

Avslutad  

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 Status Kommentar 

Ta fram dagvattenplan Kretslopp & 
Vatten 

Miljö och hälsa 

Avslutad  

Våtmark Brättelund Tekniska  Avslutad 
Våtmarken färdig och slutrapporten till 
länsstyrelsen. 

Va-saneringar Tekniska Avslutad  



 

 

 

Trygg miljö för stora och små 

 

    

RKA:s nyckeltal för genomförande av 
Agenda 2030 -Miljö 2017 2018 2019 2020 
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Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg/inv 10,7 10,3  10,8    

Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom). 
kg/inv 2,99 2,63  2,67   

 

Utsläpp till luft av ammoniak (NH3), totalt, kg/inv 7,04 7,00  7,27    

Utsläpp till luft av flyktiga organiska ämnen totalt, 
ton NMVOC/inv 0,01 0,01  0,01   

 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 488 453  -  466  

Insamlat mat- och restavfall, kg/person 185 181  -  179  

Insamlat förpackningar och returpapper, kg/person 73 71 72  74  

Insamlat grovavfall, kg/person 191 179  -  191  

Insamlat farligt avfall (inkl. elavfall och batterier), 
kg/person 23 22  -  22 

 

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, 
andel (%) 48 44  -  44 

 

 



 

 

 

Sammanfattning av fokusområdet Trygg miljö 

för stora och små: 
Kommunen antog under 2021 en ny avfallsplan  som arbetats fram under flera år. Planen syftar till 

att skapa en hållbar avfallshantering och att ge förutsättning för kommunen att arbeta för en cirkulär 

ekonomi. I planen finns sju målområden med tillhörande delmål och åtgärder för att uppnå syftet. 

Utöver att kommunens egen verksamhet berörs så kommer också kommunens medborgare och 

offentliga aktörer påverkas av den. 

Miljö och hälsa har genomfört flera tillsynsprojekt där flera projekt har prioriterat miljöer för barn 

och unga, exempelvis rökfria miljöer och tillsyn av hälsoskadlig UV-strålning och hälsofarliga 

kemikalier. Det har även gjorts en miljöövervakning inom områdena luft och vatten. 

Kostenheten har under året arbetat med att minska matsvinnet och har i det arbetet mätt matsvinnet i 

skolorna under två perioder, samt köks- och serveringssvinnet vid två enheter av förskolorna. Några  

skolenheter ligger under kommunens klimatlöfte på 45 g svinn totalt per serverad portion, 

tallrikssvinn och köks- och serveringssvinn sammanräknat. Flertalet ligger dock över detta värde. 

Genomsnittet svinn var 56 g under vårterminen 2021 resp 51 g under höstterminen 2021. Svinnet 

sjönk således under hösten. Att målet ej nåtts kan bero på svårigheten att beräkna antalet gäster under 

pandemin.   

Kostenheten har också arbetat med mätning av kg CO2-ekvivalenter/kg inköpta livsmedel. 

Målsättningen, att minska  till 1,7 kg CO2ekv/kg inköpta livsmedel, nåddes. För att nå dit har man 

arbetat med att se över att välja fler livsmedel som genererar lägre CO2-ekv. Anpassning av menyn 

med mer vegetabilier, kyckling, fisk. Andelen ekologiska livsmedel var 25,4 % under 2021. 

Kommunens interna möbelhanteringstjänst Remöblera har fortsatt sin verksamhet under 2021 och 

undersöker  nu  möjligheten att utöka sina lokaler då verksamheten  samlat in så mycket så att platsen 

inte räcker till. Ambitionen är att göra projektet (Remöblera) till en befintlig verksamhet vilket är av 

stor vikt då det kan resultera i mer aktivitet och återanvändning av möbler. Det skulle visa att 

kommunen tar ansvar för både resurser och miljö och arbetar med cirkulära flöden. Dessutom kan 

kommunen öka sitt återbruk och förhindra att fullt användbara möbler och inventarier sorteras som 

avfall på grund av att platsen är full eller att verksamheten inte fortsätter. 2021 cirkulerade Remöblera 

349 objekt till ett värde av 164 687:-. Detta ”värde” kan diskuteras då det faktiskt sparar kommunen 

pengar genom att det inte köps in dyra, nya produkter, då Remöblera säljer möbler till ”halva-

begagnatpris-princip”. Sedan juni 2021 finns också en heltidsanställd instruktör i Remöblera via 

nystartsjobb. Återkommande återbrukare 2021 som är värda att nämna är; Blåsutskolan, Gatuenheten, 

Torpa/Lyckans Fritidsgård samt Serviceenheten.  

Kommunen genomförde för första gången en hållbarhetsvecka där både ett miljöforum och en kväll 

med fokus på klimatet genomfördes. Hållbarhetsveckan var ett sätt att arbeta med att öka kunskap 

och engagemang om Agenda 2030 och de globala målen. Veckan genomfördes tillsammans med 

civilsamhälle och näringsliv. Sammanfattningsvis blev det en lyckad vecka med många aktörer, 

aktiviteter och ett stort antal besökare. Invigningen genomfördes i samverkan med Gröna Klustret där 

Nuntorp Gård var en huvudnod med flera aktiviteter och utställare på plats. Det var också försäljning 

av lokalproducerade varor och livsmedel. Det var en lyckad invigning med flera tusen besökare.  

Som en del av hållbarhetsveckan var också Wargön Innovation en av de utpekade noderna för att öka 



 

 

 

kunskapen och visa upp verksamheten för invånare men också för företag. De hade många besökare 

och önskar framåt att samverka kring olika aktiviteter med kommunen.  

Näringslivsavdelningen har under året drivit projektet Hållbar Platsutveckling Vänersborg där flera 

aktiviteter pågår kopplat till både miljö och klimat. Bland annat är det fokus på lokalproducerad mat 

och Hållbara Transporter. I projektet engageras allt från restauranger, kaféer till fastighetsägare och 

handlare och just nu är det fokus på att tillsammans med just fastighetsägare se över hur man kan 

förbättra och utveckla delar av centrum för en mer trivsam centrummiljö.  

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 Status Kommentar 

Göra barn/elever delaktiga i 
undervisningen och skapa ett växande 
intresse och ansvar i miljö- och 
hållbarhetsfrågor 

Barn- och 
utbildning 

Pågående Miljö och hållbar utveckling är en del i 
förskolans och grundskolans läroplan. 

Modellklassrum Barn- och 
utbildning 

Pågående  

Minska pappersanvändning Grundskola 
åk 7-9  

Pågående  

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

Miljö och 
hälsa 

Avslutad Viss tillsyn på lekplatser har genomförts 
under året, tillsynen kommer att utökas 
under 2022. 

Vid tillsyn av förskolor och fritidshem ska 
nämnden granska verksamheternas rutiner 
för att minska barnens exponering för 
hälsoskadliga kemikalier från föremål och 
inredningsmaterial. Nämnden kommer att 
använda tillsynsunderlag som 
Miljösamverkan Västra Götaland planerar 
att ta fram. 

Miljö och 
hälsa 

Avslutad Aktiviteten har löpande genomförts 
under året vid ordinarie tillsyn. 

Ta fram en lekplatsplan Gatuenheten Avslutad Lekplatsplan är framtagen och tagen i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

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

kommunanställda såväl som för invånare, organisationer och näringsliv. 

Aktiviteter Enhet Status Kommentar 



 

 

 

Översyn av hur agenda 2030 med 
prioriteringar ska synliggöras i styr- och 
ledningssystemet 

Kommunkon
toret 

Avslutad I samband med MRP 2021 
kategoriserades inriktningsmålen ihop 
med målen i Agenda 2030, och har 
synliggjorts i stratsys. Nämnderna 
uppmanades att kategorisera sina FR 
utifrån mål eller delmål i agendan för att 
synliggöra hur förvaltningen ser 
kopplingar mellan resultat och 
agendan. Att kategorisera i stratsys 
pågår i samband med fastställd MRP 
och planering i verksamhetsplan.  

Implementera Agenda 2030 i kommunens 
förvaltningar 

Kommunkon
toret 

Avslutad 
Utbildning för FC och pol har 
genomförts. Förvaltningen har kopplat 
ihop FR och mål i agendan i samband 
med framtagande FR 2022. 

Samverkansgruppen har presenterat ett 
underlag med kopplingar mellan 
Inriktningsmål och agendans mål och 
delmål. Ambitionsnivån på agendan 
är förankrad i KDL och ett arbete med 
att koppla samman agenda 2030-målen 
med verksamhetsplaneringen för 2022 
är påbörjad.  

Synliggöra verksamheten/projekt som 
genomförs på Wargön Innovation för 
invånarna 

Näringslivsa
vdelningen 

Avslutad Under Hållbarhetsveckan i oktober var 
det invigning på Gröna Klustret, 
Nuntorp och senare under veckan var 
det Öppet Hus på Wargön Innovation 
för allmänheten, där man fick boka 
plats för visning av anläggningen.  
Föredrag om hållbar affärsutveckling för 
lokala företag och i samband med det 
erbjöds också kostnadsfri rådgivning för 
företagen. Inom projektet Hållbar 
Platsutveckling Vänersborg pågår flera 
aktiviteter kopplade till klimatet: 
Lokalproducerad mat och Hållbara 
Transporter. Här engageras allt från 
restauranger, kaféer till fastighetsägare 
och handlare. 

Engagera fler förvaltningar inom 
samarbeten med Wargön innovation 

Näringslivsa
vdelningen 

Avslutad Även under hösten engagerades flera 
förvaltningar i arbetet runt Wargön 
Innovation. Det har handlat om allt från 
lagerhållning av extern part som 
etableringsarbete. Aktiviteter kring 
hållbarhetsveckan har också bidragit till 
att lyfta fram våra utvecklingsnoder, 
Wargön Innovation och Gröna klustret, 
som arbetar med direkt koppling till 
Agenda 2030. En film som pilot för 
Postion Väst i Fyrbodal arbetade vår 
fotograf och grafiker med under 
senhösten. 



 

 

 

Anordna miljöaktiviteter och arrangemang 
för invånare och synliggöra vårt miljöarbete 

Avdelningen 
för Hållbar 
utveckling 

Avslutad 
Hållbarhetsveckan genomfördes vecka 
42 tillsammans med civilsamhället och 
näringslivet. Tre huvudnoder, Nuntorp 
Gård, Wargön Innovation och Folkets 
hus. Programmet innehöll totalt över 
100 unika programpunkter/aktiviteter. 
Varierande besöksantal men överlag 
stor uppslutning besökare under 
veckan. 

I början av sommaren anordnades en 
cykeltipspromenad tillsammans med 
EKR och Fairtrade för att 
uppmärksamma cykelns dag. Frågorna 
handlade framför allt om miljö och 
hållbarhet i syfte att sprida kunskap och 
information. Kommunen samverkade 
också med NTF samt lokala 
cykelföreningar och cykelverkstäder 
som fanns på plats och erbjöd 
information och tjänster. Ca ett 60 
personer deltog på eventet och flera 
såg gärna att det blev ett 
återkommande event.  

Arrangera Miljöforum och workshops om 
Miljöprogram 2030 för kommunala 
verksamheter samt driva arbetet mot 
beslutade klimatlöften 

Avdelningen 
för Hållbar 
utveckling 

Avslutad 
Miljöforum är genomfört. Det var ett 
event på plats som också sändes 
digitalt. Det var ca ett 70-tal personer 
på plats i folkets hus och 30 personer 
var med digitalt. Arrangemanget blev 
inspelat och kommer att gå att se i 
efterhand..  

Mycket positiv feedback på eventet. 
Också förbättringsförslag till nästa 
gång, mest kopplat till inbjudan och för 
att få fler att komma på eventet. Annars 
väldigt positivt vad gäller innehåll.  

Vi har under året genomfört workshop 
med gatuenheten och någon mer 
verksamhet hos SBF. Uppskattad och 
ska kopplas till enhetens 
verksamhetsplanering för 2022.  

Arbetet med att driva och genomföra 
klimatlöften ha varit aktivt under hela 
2021.  

Marknadsföra våra miljöanpassade 
personalförmåner till all personal i 
kommunen 

Personalkont
or 

Avslutad Marknadsföring sker genom 
nyhetsuppdateringar om tillgängliga 
personalförmåner. Efter att den nya 
portalen för personalförmåner 
lanserades (Cardskipper) var en 
utmaning att öka andelen användare av 
portalens applösning. Under hösten var 
det 49 % av de anställda som använde 
appen, vilket är en hög andel i 
jämförelse med andra föreningar och 
organisationer som använder samma 
app. Personalklubben jobbar med att 
styra allt fler till appen genom att 
hänvisa till denna vid anmälningar och 
betalningar av personalförmåner. Under 
hösten ökade antalet utskickade notiser 
om personalförmåner. 



 

 

 

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

Miljö- och 
hälsa 

Gatuenheten 

Ej påbörjad Aktiviteten är framskjuten pga covid-
restriktioner.  

Upprätta sorteringsinformation på flera 
olika språk och olika digitala plattformar 

Kretslopp & 
Vatten 

Avslutad  

Textiljakt - information/insamlingscontainer 
på Kretsloppsparken 

Kretslopp & 
Vatten 

Avslutad  

Mobil utställning för information om 
återbruk 

Kretslopp & 
Vatten 

Avslutad  

Roliga fakta vid containrar på 
Kretsloppsparken 

Kretslopp & 
Vatten 

Avslutad  

Studiebesök på Kretsloppsparken Kretslopp & 
Vatten 

Avslutad  

Återbruksprojekt - inreda No Waste lokalen Kretslopp & 
Vatten 

Avslutad  

Återbruksquiz för invånare Kretslopp & 
Vatten 

Ej påbörjad Framflyttad p.g.a. restriktioner. 

Anordna loppmarknad Kretslopp & 
Vatten 

Ej påbörjad Framflyttad p.g.a. restriktioner. 

Återbruksgalleria Kretslopp & 
Vatten 

Pågående Långsiktigt projekt.  

Konstnärlig utställning återbruk Kretslopp & 
Vatten 

Ej påbörjad Framflyttad p.g.a. restriktioner. 

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

mark minskar successivt. 

Aktiviteter Enhet Status Kommentar 

Delta i Kemikalieinspektionens projekt om 
bekämpningsmedel och utföra minst 10 
inspektioner 

Miljö och 
hälsa 

Ej påbörjad Kunde ej delta i projektet på grund av 
brist på personalresurser. 

Framtagande av handlingsplan för 
förorenade områden 

Miljö och 
hälsa 

Ej påbörjad Handlingsplanen har ej tagits fram på 
grund av personalbrist under året, 
aktiviteten kommer att genomföras 
under 2022.  

Påbörja tillsyn på ett förorenat område, 
sågen i Flicksäter 

Miljö och 
hälsa 

Ej påbörjad Ej genomförd, aktiviteten kommer 
genomföras under 2022. 

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 Status Kommentar 



 

 

 

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

Pågående 
Projektet ”Den nationella 
livsmedelsstrategin i den lokala 
verkligheten”, som i arbetet går under 
namnet ”Rätt från Slätt” startade i maj 
2020. Grästorps kommun äger, driver 
och administrerar projektet. 

Studiebesök på demonstrationsodlingar 
av grödor. Under hösten 
har kommunens kök provlagat 
linserna inom bespisningen från dessa 
demonstrationsodlingar, som 
pilotprojekt för framtida matsedel. 
projektet bör knytas närmare till ny 
kostpolicy på SBN. 

Projektet fortsätter under 2022. 

Upphöra med nyinköp av engångsartiklar i 
plast 

Samhällsbyg
gnadsförvalt
ningens 
administrativ
a enhet 

Pågående 
Lista med engångsartiklar har tagits 
fram från KS och information har getts 
till kostenheten om produkter som går 
att byta ut eller sluta köpa. Dock syns 
inte information om engångsartiklars 
miljöpåverkan i marknadsplatsen och 
produkterna är tillgängliga för inköp, så 
mer stöd behövs från KS förvaltning i 
denna fråga. Behovet är framfört till 
miljösamverkansgruppen och 
miljöstrateg. 

Ta fram en strategi för hållbart byggande Fastighet 
och service 

Pågående Ej genomförd, aktiviteten kommer 
genomföras under 2022. 

I första hand nyttja Remöblera vid nyinköp 
av möbler och inventarier 

Samtliga Pågående Många verksamheter har börjat nyttja 
remöblera och kunskapen sprids. 
Någon enhet har också tagit fram rutin 
för detta.  

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

Kostenheten Pågående Skolmenyerna och förskolemenyerna 
justeras löpande för större 
klimatanpassning.  

Innan ny utrustning köps in, lyfta fram 
Kostenhetens bytestorg som finns på 
kostenhetens intranät för att öka återbruk 
av utrustning. Samma hantering vid 
överskott av förbrukningsvaror. 

Kostenheten Pågående Har köpt en del möbler till nya 
Odenköket på Remöblera. 

Strategier kring inköp till caféet Fritidsgårdar Pågående Caféegrupper har startas och 
ungdomarna är delaktiga och har 
inflytande gällande utbud och inköp. 
Swish har skaffats till bägge gårdarna. 

Öka miljömedvetenheten vid inköp Hallevibadet Avslutad  

Omfattningen av återvinning ska öka Biblioteket Avslutad Miljöaspekten finns alltid näravartande i 
bibliotekens vardagsarbete 

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 Status Kommentar 



 

 

 

I första hand nyttja Remöblera vid nyinköp 
av möbler och inventarier 

Samtliga Pågående 
Många verksamheter har börjat nyttja 
remöblera och kunskapen sprids. 
Någon enhet har också tagit fram rutin 
för detta. 

Säga upp prenumerations- och 
reklamutskick som kommer i 
pappersformat 

Samhällsbyg
gnadsförvalt
ningens 
administrativ
a enhet 

Avslutad 
De prenumerationer som har inkommit i 
pappersform har avslutats. Samma 
med reklamutskick till medarbetare. Inte 
mycket som kommer längre men det är 
ett löpande arbete.  

Upphöra med nyinköp av engångsartiklar i 
plast 

Samhällsbyg
gnadsförvalt
ningens 
administrativ
a enhet 

Pågående Lista med engångsartiklar har tagits 
fram från KS och information har getts 
till kostenheten om produkter som går 
att byta ut eller sluta köpa. Dock syns 
inte information om engångsartiklars 
miljöpåverkan i marknadsplatsen och 
produkterna är tillgängliga för inköp, så 
mer stöd behövs från KS förvaltning i 
denna fråga. Behovet är framfört till 
miljösamverkansgruppen och 
miljöstrateg. 

Upphöra med användning av 
engångsartiklar vid politiska 
nämndssammanträden 

Samhällsbyg
gnadsförvalt
ningens 
administrativ
a enhet 

Avslutad Inga plastprodukter/engångsartiklar 
köps in, använder cafeterians produkter 

Införa källsortering på fastighets och 
services arbetsplatser. Inventering och 
åtgärdsplan för att uppnå källsortering på 
samtliga arbetsplatser. 

Fastighet 
och service 

Pågående  

Skapa och implementera riktlinjer för 
nyinköp 

Fastighet 
och service 

Ej påbörjad  

Erbjuda invånare att återanvända 
överblivet material som kommunen har för 
avsikt att kassera så som plattor vid 
omläggning av trottoarer 

Gatuenheten Pågående Vid större arbeten där gamla plattor har 
tagits upp så har invånare erbjudits att 
ta dessa på plats. Däremot så har vi 
inte annonserat detta på något vis. 

 

Sågspån från vedkapningen på 
vedgården samlas ihop och hämtas 
upp för djurströ på Vårviks gård i 
Trollhättan. 

Placera ut pantburksfack på våra 
papperskorgar i centrum, Kulturaxeln, 
Skräcklan och på våra badplatser 

Gatuenheten Avslutad  

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

Kostenheten   

Initiera minst en aktivitet i 
skolrestaurangerna på Torpaskolan, 
Silvertärnan och Birger Sjöberggymnasiet 
som syftar till att minska matsvinnet. 

Kostenheten Pågående 
Arbetet har startat upp i samverkan 
med KA och kockar. Även 
skolornas rektorer är kontaktade för att 
få medverkan från dem.   

Enkät ska användas för att få eleverna 
delaktiga. 

Tillagningsköken och mottagningsköken 
inom skolorna inför daglig mätning av 
matsvinnet 

Kostenheten Pågående Från 1/5 kommer köken inom Område 
Torpa att rapportera svinn dagligen.  

 

8 av 10 kök på en enhet mäter 
dagligen, Vänerparken skola har precis 
startat. Björkholmsgatans FSK och 
Marierovägens FSK har inte kommit 
igång ännu. 



 

 

 

Innan ny utrustning köps in, lyfta fram 
Kostenhetens bytestorg som finns på 
kostenhetens intranät för att öka återbruk 
av utrustning. Samma hantering vid 
överskott av förbrukningsvaror. 

Kostenheten  Gruppen på Kostenhetens intranät är 
aktiv och används av medarbetare. 
Både när det gäller utrustning och 
livsmedel. 

Möbler har köpts in från Remöblera till 
Oden- köket. 

Upprätta sorteringsinformation på flera 
olika språk och olika digitala plattformar 

Kretslopp & 
Vatten 

Ej påbörjad Framflyttad p.g.a. restriktioner. 

Textiljakt - information/insamlingscontainer 
på Kretsloppsparken 

Kretslopp & 
Vatten 

Avslutad  

Utreda öppettider på Kretsloppsparken Kretslopp & 
Vatten 

Avslutad  

Mobil utställning för information om 
återbruk 

Kretslopp & 
Vatten 

Ej påbörjad Framflyttad p.g.a. restriktioner. 

Tillbyggnad av återbruk för ex redskap på 
Kretsloppsparken 

Kretslopp & 
Vatten 

Avslutad  

Ta bort grovsopor på evenemang, erbjuda 
sortering 

Kretslopp & 
Vatten 

Pågående  

Utbilda personalen i cirkulär ekonomi Kretslopp & 
Vatten 

Pågående Flyttas till 2022, men har också 
diskuterats på APM. 

Återbruksgalleria Kretslopp & 
Vatten 

Pågående Långsiktigt arbete. 

Återvinna sprängsten Tekniska  Pågående 
Sprängmassor från egna projekt och 
från VA-Vänersnäs körs till krossning 
och det krossade berget används sen 
vid våra egna investeringsprojekt som 
ex. vid förstärkningslager vid 
vägbyggnad. 

 

 

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 Status Kommentar 

Deltar aktivt i arbetet med Fossilfritt 
Vänersborg 2030 

Plan och 
bygglov 

Avslutad 
 

Ta fram rutiner för hur barnkonventionen 
integreras i bygglovsprocessen 

Plan och 
bygglov 

  

Mätning av kväveoxider. Miljö och 
hälsa 

Avslutad Mätningarna har fortlöpt under året med 
mätningar varannan månad. 

Utveckla transporterna som utförs för 
kommunens verksamheter vid inköp eller 
upphandling. Alla inköpta transporter som 
gäller nyinköp ska vara enligt miljöprogram 
2030. 

Samhällsbyg
gnadsförvalt
ningen 

Pågående Några enheter har kommit igång och 
andra har inte kommit lika långt. Arbetet 
är pågående.  

Gång- och cykelväg Korseberg Tekniska  Pågående  

 



 

 

 

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 Status Kommentar 

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 

Avslutad 
Aktiviteten har löpande genomförts 
under året. 

 

 



 

 

 

Klimatsmart i alla led 
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Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton 
CO2-ekv/inv. 7,75 7,62 8,04   

 

Utsläpp till luft av växthusgaser, jordbruk, 
ton CO2e/inv 1,07 1,03 1,07   

 

Utsläpp till luft av växthusgaser, egen 
uppvärmning, ton CO2e/inv 0,08 0,07 0,06   

 

Utsläpp till luft av växthusgaser, 
arbetsmaskiner, ton CO2e/inv 0,32 0,29 0,32   

 

Utsläpp till luft av växthusgaser, industri, ton 
CO2e/inv 4,23 4,24 4,65   

 

Utsläpp till luft av växthusgaser, transporter, 
ton CO2e/inv 1,83 1,79 1,75   

 

Utsläpp till luft av växthusgaser, el och 
fjärrvärme, ton CO2e/inv 0,01 0,01 0,00   

 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton 
CO2-ekv 303 234 300 472 318 183   

 

Utsläpp till luft av växthusgaser, egen 
uppvärmning, ton CO2e 3 226 2 730 2 519   

 

Utsläpp till luft av växthusgaser, transporter, 
ton CO2e 71 721 70 673 69 134   

 

Utsläpp till luft av växthusgaser, 
arbetsmaskiner, ton CO2e 12 490 11 515 12 857   

 

Utsläpp till luft av växthusgaser, el och 
fjärrvärme, ton CO2e 236 199 73   

 

Utsläpp till luft av växthusgaser, industri, ton 
CO2e 165 687 167 091 184 059   

 

Utsläpp till luft av växthusgaser, jordbruk, 
ton CO2e 41 707 40 745 42 266   

 



 

 

 

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel 
(%) 80,8 77,5  80,8   

 

Befolkning, inom tätort, i kollektivtrafiknära 
läge, andel (%) 96,0 92,1  96,1   

 

Befolkning, utanför tätort, i 
kollektivtrafiknära läge, andel (%) 15,5 14,8  14,7   

 

Nytilkomna bostäder i kollektivtrafiknära 
läge, andel (%) 97,9 89,5 

  
76,3   

 

Cykelväg i kommunen, total, meter/inv. 3,2 3,3 3,4 3,8 3,9 

Cykelväg i kommunen, kommunal, 
meter/inv. 2,5 2,5 2,7 3,0 

 
3,1 

Kommunen har aktuella dokument för att 
främja miljöanpassade transporter och 
minskat transportbehov (Ja=1, Nej=0)   1     

 

Kommunen har aktuell kommunal 
energiplan eller dokument som fyller 
funktionen av en sådan plan (Ja=1, Nej=0)   1     

 

Fossiloberoende fordon i 
kommunorganisationen, andel (%)    59,7 

 

Fossiloberoende personbilar i 
kommunorganisationen, andel (%)    69,1 

 

Fossiloberoende lätta lastbilar i 
kommunorganisationen, andel (%)    43,8 

 

Fossiloberoende personbilar, andel av 
totalt antal bilar i det geografiska området 
(%)    12,9 

 

Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det 
geografiska området, (%) 17,2 17,5 17,2 18,5 

 

Genomsnittlig körsträcka med personbil, 
mil/inv 769,9 746,4 727,3 679,7  

 

Bensin- och dieselleverans till 
vägtransporter, liter/inv   745 877  805 

 

Bilar, antal/1000 inv 543 549 546 551  

Bensinbilar, antal/1000 inv 316 309 300 295  

Dieselbilar, antal/1000 inv 180 190 193  197  

Dieselbilar godkända för HVO100, 
antal/1000 inv - - - 19 

 

Elbilar, antal/1000 inv 1,0 1,5 2,7  4,4  

Elhybridbilar, antal/1000 inv 3,7 5,0 7,1  7,6  

Laddhybridbilar, antal/1000 inv 1,0 2,2 3,6  7,2  

Etanolbilar, antal/1000 inv 35,7 35,0 33,9  33,3  

Gasbilar, antal/1000 inv 5,7 6,1 6,0  6,4  

Elproduktion totalt inom det geografiska 
området, MWh 133 481 147 525 160 098   

 

Elproduktion av vattenkraft inom det 
geografiska området, MWh 115 762 132 542 144 223   

 

Elproduktion av vindkraft inom det 
geografiska området, MWh 17 719 14 984 15 875 18 514 

 

Solcellsanläggningar totalt, installerad 
effekt (MW) 0,58 1,36 1,99  2,92 

 
4,22 

Solcellsanläggningar totalt, antal 48 92 139  223 317 



 

 

 

Sammanfattning av fokusområdet 

Klimatsmart i alla led: 
Att arbeta med det nationella målet för att minska utsläpp av växthusgaser är komplext. Delvis för 

att kommunens territoriella utsläpp till stor del utgörs av industri och jordbruk där kommunen inte 

har direkt rådighet att arbeta med frågan. Vidare har kommunen endast direkt rådighet över den 

egna organisationen men kan samtidigt arbeta för att underlätta och stötta, samt agera föregångare 

för invånare. Utöver att det är svåra territoriella frågor så kan man också titta på 

konsumtionsbaserade utsläpp som alltså inte ingår i de territoriella utsläppen. Dessa utsläpp är de 

som sker i andra länder, till följd av svensk konsumtion. Enligt Naturvårdsverket utgör dessa 

utsläpp 63 % (år 2019) av Sveriges totala växthusgasutsläpp, både i och utanför Sverige. Detta 

betyder alltså att konsumtionsperspektivet är otroligt viktigt för det fortsatta arbetet. 

Under 2021 har många aktiviteter genomförts med mål att på sikt minska påverkan på klimatet. 

Bland annat har en Strategi för ett fossilfritt Vänersborg 2030 - transporter, el och uppvärmning 

antagits med tillhörande utredning. En tillhörande vägledning har också tagits fram där flera 

föreslagna åtgärder lyfts fram i verksamhetsplanering för 2022. Strategin är ett sätt för kommunen 

att ta ett steg framåt i arbetet med att organisationen, till år 2030, ska bli fossilfri. Strategin 

innehåller dock inte konsumtionsperspektivet då det är fokus på transporter, el och uppvärmning.  

Kommunen har fortsatt prioriterat fossiloberoende fordon i organisationen och andelen av 

kommunens fordon som drivs med el, biogas eller HVO har ökat till 70 %. Förra året var siffran 63 

%. Observera att HVO står för ca 17 % och att detta bränsle ses som ett övergångsbränsle och att 

målet är att endast ha el- och biogasbilar.  

En stor ökning av privata solceller som installeras kan observeras under 2020 och 2021. Detta 

märks då kommunens energi- och klimatrådgivare fått en tydlig ökning av samtal och frågor om 

just solceller. Ökningen ser ut att fortsätta, vilket troligtvis är en effekt av ökade energi- och elpriser 

i landet.  

En cykelsatsning som kommunen gjorde för några år sedan var att kunna erbjuda förmånscyklar till 

anställda. Detta är ett bra sätt att uppmuntra till cykling och samtidigt erbjuda kvalitetscyklar till bra 

avtal. Efter att förmånscyklar lanserades har efterfrågan ökat och fler och fler anställda använder sig 

av förmånen. 2018 var det 178 anställda som använt sig av förmånscykel och det har skett en stadig 

ökning, år 2021 var det 416 personer. Detta visar att det är en uppskattad förmån som också bidrar 

till minskad klimatpåverkan och bättre hälsa.  

Ett annat viktigt arbete som medfört många aktiviteter kopplat till att minska klimatpåverkan är de 

klimatlöften som erbjudits och samordnats av Klimat 2030 (se information s. 8). Klimatlöftena har 

bidragit till att flera samarbeten startats, samt att organisationen har lagt ner tid och engagemang i 

frågorna, vilket har gett ett ökat tryck i arbetet. I detta arbetet har också konsumtionsperspektivet 

varit mer tydligt då klimatlöftena tar upp frågor som både upphandling, livsmedel och 

resurshushållning i form av exempelvis återbruk m.m.  



 

 

 

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

energieffektiviseringen ökar kontinuerligt. 

Aktiviteter Enhet Status Kommentar 

Ersätta minst fyra av våra bensindrivna 
motorhandredskap till att vara el- eller 
batteridrivna 

Gatuenheten Avslutad 
Gatuunderhåll har under året bytt ut 2 
bensindrivna lövblåsar, en mindre och 
en större, till batteridrivna. Även skog 
och natur har bytt ut 4 maskiner.  

Uppmuntra Socialförvaltningen att tanka 
sina bilar med HVO hos gatuenheten 

Gatuenheten Avslutad 
Fört diskussioner med 
socialförvaltningens bilansvariga. 

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

vatten. 

Aktiviteter Enhet Status Kommentar 

Se över beståndet av solceller på våra 
kommunägda fastigheter 

Fastighet 
och service 

Ej påbörjad 
Inte påbörjat ännu.   

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 Status Kommentar 

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

Avdelningen för 
Hållbar utveckling Pågående 

Anvisningen är under redigering då vi 
inväntat beslut om klimatlöften som 
stärker anvisningen ytterligare. Ska 
slutföras 2022.   

I samverkan med äldreomsorgens 
fordonskoordinator verka för effektivare 
resmönster vid förvaltningens 
verksamheter 

Socialförvaltninge
ns administrativa 
avdelning 

Avslutad 
Arbetet pågår i samverkan med 
äldreomsorgens fordonskoordinator. 
Arbetet har bland annat resulterat i en 
minskning av förvaltningens totala antal 
fordon.  

Införande av nytt planeringssystem för 
optimal planering och effektiva rutter. 

Hemtjänst 

Vård, stöd och 
utredning 

Pågående 

Har genomförts under året.  

Se över möjligheten att genomföra 
möten digitalt och därmed öka andelen 
distansmöten utifrån kvalité och 
rättssäkerhet.  

Arbete, 
sysselsättning och 
integration 

Individ- och 
familjeomsorg 

Personligt stöd 
och omsorg 

Vård, stöd och 
utredning 

Avslutad 
Endast ett fåtal möten är i dagsläget 
fysiska. Utredningsenheten kommer 
fortsättningsvis behålla de möten som 
fungerar bra digitalt i fortsatt digital 
form. 



 

 

 

Aktivt driva frågan om fler biodrivna 
fordon inom kommunens 
samverkansgrupp – Fossilfritt 
Vänersborg 2030 

Socialförvaltninge
ns administrativa 
avdelning 

Pågående 

Frågan drivs kontinuerligt under 2021 i 
bland annat samverkansgrupp 
Fossilfritt Vänersborg. Andelen 
biodrivna fordon har ökat kontinuerligt 
de två senaste verksamhetsåren. 

Alltid se över möjligheten för biodrivna 
fordon och byta ut tjänstebilar i den takt 
som bedöms möjligt. 

Vård, stöd och 
utredning 

Hemtjänst 

Personligt stöd 
och omsorg 

Arbete, 
sysselsättning och 
integration 

Individ- och 
familjeomsorg 

Pågående 

Förvaltningen har en samordnare för 
tjänstebilar och vi följer den framtagna 
rutin som gäller för kommunens 
tjänstebilar och anpassar val av bil 
utifrån miljö, typ av resor samt säkerhet 
utifrån försvarsberedskap. 

Färdigställa strategi för Fossilfritt 
Vänersborg 2030 

Kommunkontoret Avslutad 
Strategin antogs i Kommunfullmäktige 
16 juni 2021. En vägledning har sedan 
tagits fram som stöd för genomförande 
till förvaltningarna. 

Uppfylla de nio antagna klimatlöftena Kommunkontoret 
Pågående 

Vi har under året arbetat med 
genomförande av klimatlöftena (se 
uppföljning av de olika aktiviteterna 
under avsnitt klimatlöften). Kommunen 
har också antagit löften för 2022 och 
kommer därmed arbeta med vissa nya 
samt fortsätta arbeta med vissa från 
2021.    

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 Status Kommentar 

Ta fram en strategi för ett fossilfritt 
Vänersborg 2030 

Kommunkontoret Avslutad 
Strategin antogs i Kommunfullmäktige 
16 juni 2021. En vägledning har sedan 
tagits fram som stöd för genomförande 
till förvaltningarna.  

Närhet till kollektivtrafik vägs in i all 
översikts- och detaljplanering. 

Plan och bygglov Avslutad 
Nya bostäder, verksamhet och service 
planeras i närhet till kollektivtrafik i 
såväl FÖP Vänersborg och Vargön, 
FÖP Brålanda samt detaljplaner för 
kvarteret Jullen, Grävlingen, Penséen, 
Södra Sanden liksom kommande 
detaljplaner i anslutning till Öxnereds 
station. 

Införa rutiner för att tillämpa nya lagkrav 
på laddningsinfrastruktur i bygglov 

Plan och bygglov   

Deltagande i arbetsgrupp för 
delregionalt projekt kring publik 
laddinfrastruktur 

Plan och bygglov 
Pågående 

Kommunen har deltagit på möten och 
workshops och inväntar nu en rapport 
för att kunna arbeta vidare med frågan.  

Säkerställa att alla fordon hos 
Kretslopp & Vatten är fossiloberoende 
(el, biogas, HVO eller elhybrid) 

Kretslopp & 
Vatten 

Avslutad 
Placering av mobil HVO-tank 
levererades i slutet av oktober 2021. 
Alla fordon körs på gas eller HVO 

Efterfråga fossilfritt bränsle vid 
upphandling av fordon 

Kretslopp & 
Vatten 

Avslutad 
 



 

 

 

Gång- och cykelväg Korseberg Tekniska  
Pågående 

 

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

extremt väder. Krisberedskap finns för extrema väderhändelser. 

Aktiviteter Enhet Status Kommentar 

Exploatering Skaven/Öxnered Fastighet och 
service Pågående 

 

Exploatering Mariedal östra Tekniska  Avslutad 
Arbetet slutfört och tomtförsäljning 
pågår. 

Nya vägar och va i området 
Öxnered/Skaven 

Tekniska  
Pågående 

Arbetet pågår. Etapp 1 kommer att 
slutföras i juni 2022 och arbetet 
medetapp 2 påbörjas under 2022 

Delta i arbetet med revidering av 
kommunens översvämningsprogram 

Plan och bygglov 
Pågående 

Har startats igång men arbetet 
fortsätter under 2022.  

 


