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Inledning
I juni 2015 antog kommunfullmäktige miljöberedningens förslag till Miljöstrategi
(KF 2015-06-10 §114). Vårgårda kommun har nu en strategi med en rad åtgärder
inom miljöområdet som ska genomföras under perioden 2015-2020.
Miljöstrategin innehåller åtgärder med prioriteringar för hur kommunen ska nå det
politiska målet ”Kommunen har en stark miljöprofil och kommunens
verksamheter är ledande och ett föredöme i arbetet med att skapa det uthålliga
samhället”.
Åtgärderna i strategin ska också bidra till att alla invånare, företagare och
anställda i Vårgårda ska få kunskap, vilja och förmåga att ta ett djupt ansvar för
vår miljö. Miljöstrategin bidrar även till att nå kommunens vision och lokala
miljömål.
Åtgärderna i Miljöstrategin är prioriterade i skalan 1-3, där 1 är den högsta
prioriteringen. Strävan är att alla åtgärder ska påbörjas och helst vara slutförda
enligt följande modell:

Lägesbeskrivning per 31 december 2016
Åtgärdsarbetet ska enligt Miljöstrategin följas upp årligen. Detta är den andra
uppföljningen av miljöstrategin.
I Miljöstrategin finns 43 stycken åtgärder med prioritet 1, 22 stycken med prioritet
2 och sex stycken med prioritet 3. Åtgärder med prioritet 1 ska vara påbörjade och
helst slutförda innan år 2017 är slut.
Åtgärderna är av olika karaktär. Vissa är specifika och mindre omfattande, medan
andra är större och mer omfattande.
Många av åtgärderna i strategin är påbörjade. Flera åtgärder är sådana som kräver
ett löpande eller intensifierat arbete för att de ska kunna anses som genomförda.
För att alla åtgärder i strategin ska kunna genomföras behövs såväl löpande arbete
som satsningar under kommande år.
Miljöstrategins roll i miljöledningsarbetet
Implementering av Miljöstrategin är en viktig del i kommunens
miljöledningsarbete. Genom att se till att Miljöstrategin och dess åtgärder blir en
del i kommunens övriga mål- och resultatstyrning skapas förutsättningar för god
kommunicering, implementering och kvalitetssäkring av arbetet.
Miljöstrategin har kopplats samman med aktiviteter för att nå målen under
målområde Hållbar miljö i enheternas aktivitetsplaner för 2016. Till stöd i
förvaltningen arbete har även en Miljöhandbok på kommunens intranät tagits
fram.
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Klimatsmart & effektiv energianvändning

Åtgärder som bidrar till att nå visionens fokusområde Hållbar miljö samt
Miljömålen: Frisk luft, Bara naturlig försurning och Begränsad klimatpåverkan.

1.1

Förvaltning

För den kommunala verksamheten ska förvaltningen:
Aktivt arbeta med energisparande åtgärder i verksamheterna (prio 1)
I aktivitetsplanerna för kommunens enheter för 2016 var arbete med
energibesparing med som en föreslagen aktivitet. Detta har resulterat i att många
enheter har arbetat med att minska energin genom att bland annat bli bättre på att
släcka belysning och stänga av datorer. Enheterna har noterat att detta är ett arbete
som ständigt måste pågå och utvecklas.
Under hösten påbörjades arbete kring solceller på Vårgården, med planerad
installation under våren 2017.
Aktualisera energiplan, med mål om 100% förnyelsebar energianvändning
(prio 1)
Ej utfört.
Aktivt arbeta med energieffektivisering av fastighetsbeståndet (prio 1)
Ett ständigt arbete med energieffektivisering pågår. Trimningsåtgärder för värme
och VVS-anläggningar pågår löpande.
Andra exempel är att det under året har införts utökad närvarostyrning på
Sundlergymnasiet. Kontinuerligt byte av belysning till LED-belysning sker.
Under året har LED-belysning bland annat installerats i delar av vuxhuset,
centrumhuset samt utebelysning på Fridhem.
Ta fram riktlinjer för byggnation och renovering av kommunens fastigheter
så att kommunen blir föregångare inom miljövänligt och energieffektivt
byggande (prio 2)
Ej utfört.
Tydliggöra ägardirektiven för Vårgårda Bostäder kring miljö- och energi
(prio 2)
Ej utfört.
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Invånare och företag

För att skapa förutsättningar för invånare och företag ska förvaltningen:
Göra energi- och klimatrådgivningen mer synlig genom medverkan i publika
evenemang i kommunen (prio 1)
Energi- och klimatrådgivning fanns representerad på Framtidsdagen i april.
Medverkan dels som utställare och dels som föreläsare. Vid Bomässan i Borås
fanns fanns energi- och klimatrådgivaren med och representerade Vårgårda och
Bollebygds kommuner.
Stöd till företag har varit prioriterat under året.
Ta fram en modell som stimulerar energi- och klimatsmart byggande (prio 2)
Ej utfört.
Verka för att hushållens och företagens energianvändning inte kommer från
fossila källor (prio 2)
Energi- och klimatrådgivningen tillhandahåller kostnadsfri energi- och
klimatrådgivning till bland annat privatpersoner och företag. Vissa av de inkomna
frågorna har berört energikällor. Föredrag kring sol-el för privatpersoner på
Framtidsdagen.

Den el som köps in till kommunens verksamheter kommer från sol, vind och vatten.
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Miljö- & klimatsmarta transporter

Åtgärder som bidrar till att nå visionens fokusområde Hållbar miljö samt
Miljömålen: Frisk luft, Bara naturlig försurning och Begränsad klimatpåverkan.

2.1 Förvaltning
För den kommunala verksamheten ska förvaltningen:
Aktivt arbeta med att verksamhetens resor och transporter blir mer miljöoch klimatsmarta (prio 1)
Det politiska verksamhetsmålet ”Andelen gasbilar i förvaltningen ska öka”
innebär att ett kontinuerligt arbete sker med att byta ut förvaltningens fordon till
gasfordon.
Vid årsskiftet var andelen gasfordon (personbilar och lätta lastbilar) i
förvaltningen och Vårgårda Bostäder 37 procent. För enbart förvaltningen var
hälften av alla personbilar och en fjärdedelen av alla lätta lastbilar gasdrivna.
Fordon som hämtar slam och de nya renhållningsfordonen som samlar in mat- och
restavfall drivs med gas.

Gasfordonen i kommunens fordonspark drivs med lokalproducerad biogas.

Löpande arbete pågår med att ställa miljökrav vid upphandlingar av resor och
transporter. Detta har resulterat i att det under året tecknades ett sexårigt avtal
kring skolskjuts, vilket innebär att all skolskjuts med början 2017-07-01 kommer
att ske med gasdrivna bussar.
Kommunen hade besök av FordonsGas i juni. Då gavs möjlighet att prova på att
tanka gas i en atrapp i kommunhuset, besöka en miniutställning samt få svar på
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frågor om kommunens resepolicy och fordonspark. Under eftermiddagen fanns
personal från FordonsGas på plats vid tankstationen.
Arbete med implementering av kommunens Resepolicy har pågått under året.
Hållbara resor enligt resepolicyn ingår som en obligatorisk aktivitet i enheternas
aktivitetsplaner, vilket har medfört att policyn nu är väl känd och att arbete pågår i
enlighet med den.
Under hösten 2016 infördes en personalförmån med möjlighet till köp av årskort
hos kollektivtrafiken med rabatterat pris genom avdrag på månadslönen.
Inrätta cykelpool för kommunanställda och skapa förutsättningar för att
kunna cykla i tjänsten (prio 1)
Sedan hösten 2015 finns en elcykel i kommunhusets fordonspool och två stycken
hos Bygg- och miljöenheten.
Ta fram en intern resepolicy (prio 1)
En resepolicy för kommunanställda och förtroendevalda antogs av
kommunfullmäktige 2015-12-09. Resepolicyn syftar till att styra kommunens
resor till att vara hållbara. Det vill säga vara miljövänliga, energieffektiva och
kostnadseffektiva samt goda ur arbetsmiljösynpunkt.
Ta fram ny GC-plan och färdigställa påbörjad cykelledsplan (prio 1)
Nuvarande GC-plan planeras att revideras i samband med framtagande av
fördjupad översiktsplan (FÖP) för tätorten.
Kommunfullmäktiges beredning för cykelnätverk har under året arbetat med att ta
fram en strategi för ökad cykling i Vårgårda kommun 2017-2025. Arbetet planeras
vara klart våren 2017.

Elcyklar finns tillgängliga i kommunens fordonspool.
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Invånare och företag

För att skapa förutsättningar för invånare och företag ska förvaltningen:
Verka för att erbjuda laddningsmöjligheter för elfordon (prio 2)
Ej utfört.
Genomföra kampanj om hållbara transporter samt motivera människor att
åka mer kollektivt (prio 2)
Ett låsbart cykelgarage har byggts på stationsområdet. Mot en mindre avgift går
det nu att parkera cykeln i ett låst garage i anslutning till kollektivtrafiken. Det
genomfördes en aktivitet i samband med invigning av cykelgaraget där
tjänstemän, politiker och representanter från Västtrafik deltog.
Tillgängliggöra bilpool för allmänheten (prio 2)
Ej utfört.
Verka för ett inrättande av cykelpool för allmänheten (prio 3)
I det nybyggda cykelgaraget på stationsområdet finns fyra platser reserverade för
kommande hyrcyklar till allmänheten. Hyrcyklarna beräknas vara på plats våren
2017.
Initiera elektronisk tjänst för samåkning (prio 3)
Ej utfört.
Uppmuntra dem som leasar och köper fordon att välja sådana som drivs av
förnybara energikällor (prio 3)
På Framtidsdagen den 4 april medverkade utställare som visade upp el- och
gasfordon.
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Hållbar samhällsplanering

Åtgärder som bidrar till att nå visionens fokusområde Hållbar miljö samt
Miljömålet God bebyggd miljö.

3.1 Förvaltning
För den kommunala verksamheten ska förvaltningen:
Beakta energihushållningsaspekter vid all fysisk planering (prio 1)
Det sker en bevakning av krav och nivåer som lagstiftningen kräver inom
Samhällsbyggnads verksamheter.
Beakta att närhet till grönområde vid införande av nya detaljplaner. Högst
500 meters promenad avstånd till närmaste grönområde i detaljplanerade
områden (prio 1)
Analys görs i varje detaljplan av Bygg- och miljöenheten.
I arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för tätorten kommer en
grönstrukturanalys att göras. Det ska underlätta bedömningarna.
Se till att goda rutiner finns för att miljömål och nationella riktlinjer kring
miljö och ekosystemtjänster beaktas i samhällsplaneringen (prio 1)
Befintlig checklista för behovsbedömning av planer används av Bygg- och
miljöenheten.

Pollinering är ett exempel på en ekosystemtjänst.
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Planera för kollektivtrafik vid anläggande av nya bostadsområden, skolor,
arbetsplatser m.m (prio 1)
Är inarbetat i checklista för behovsbedömning som används vid framtagande av
detaljplaner.
Prioritera cyklister och fotgängare före biltrafik vid kommande
centrumplanering (prio 1)
Frågorna ingår i det pågående arbetet med planprogram för centrum.
Cykelgarage byggt vid stationen.
Fortsatt förbättring och framtagande av säkrare underhållsplaner av
dagvatten och avloppsnät (prio 1)
En VA plan är under framtagande.
Utbyggnad av separata ledningar för dagvatten och avloppsvatten i
kommunens nät (prio 2)
Områden där det finns misstanke om sammankoppling av dagvatten och
avloppsnät har undersökts. Inventering av Lagmansholm ledningsnät är
genomförd. Åtgärder kommer påbörjas under 2017.
Utveckling av dagvattensystemet pågår.
Program för dagvattenhantering är under framtagande.
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Rik- & frisk natur

Åtgärder som bidrar till att nå visionens fokusområde Hållbar miljö samt
Miljömålen: Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ingen
övergödning, Ett rikt odlingslandskap, Levande skogar, Hav i balans samt kust
och skärgård och Ett rikt växt och djurliv.

4.1

Förvaltning

För den kommunala verksamheten ska förvaltningen:
Aktivt arbeta med att förebygga negativ miljöpåverkan från verksamheten
(prio 1)
Miljöarbetet har under året blivit mer aktivt ute i verksamheterna bland annat
genom aktivitetsplanernas del om miljö. Många aktiviteter kring transporter,
källsortering, minskad energianvändning och minskat matsvinn.
Som stöd till verksamheterna i arbetet
med att förebygga negativ miljöpåverkan har det tagits fram rutiner,
mallar och informationsmaterial för
bland annat kemikaliehantering och
avfallshantering.
Materialet finns samlat i den framtagna
Miljöhandboken på kommunens
intranät.
I Miljöhandboken finns även material
riktat till skola och förskola, exempelvis
information om aktuella projekt,
aktiviteter och om Grön Flagg.

Miljöhandboken på intranätet.

Vid tillsyn av areella näringar prioriteras företag i anslutning till Säveån,
Nossan, Ornungasjön, Kvinnestadsjön och Säven (prio 1)
I tillsyns- och kontrollplanen för myndighetsnämnden Bygg- och miljö görs
prioriteringar utifrån verksamheternas art och utsläpp.
Personal från Bygg- och miljöenheten har medverkat i ett regionalt projekt för att
höja kunskapen om tillsyn av lantbruk inom känsliga områden.
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Kyllingsåns och Säveåns närområden ska rustas upp och göras mer
tillgängliga för allmänheten (prio 1)
Utvecklingsplan för Kyllingsån i tätorten har genomförts och presenterades för
kommunstyrelsen 2015. Materialet kommer att ingå i fördjupad översiktsplan för
Vårgårda tätort.
Fastställa en kommunal vattenförsörjningsplan (prio1)
Ej utfört.
Miljöövervakning som görs i kommunens sjöar och vattendrag ska
sammanställas och redovisas på kommunens hemsida (prio 1)
Ej utfört.
Arbeta för att kommunens tätortsnära natur vårdas med syfte att värna den
biologiska mångfalden (prio 1)
Skötsel av tätortsnära ytor görs utifrån Driftsinstruktioner Gata/park. Skötsel med
syfte om att värna den biologiska mångfalden nämns inte specifikt.
Se till att nuvarande genomförandeplan för avloppsinventering följs (prio 1)
Genomförandeplanen reviderades av kommunstyrelsen 2016-05-25. En
redovisning sker årligen till kommunstyrelsen och myndighetsnämnd Bygg- och
miljö. Under året har uppföljning av vissa objekt genomförts samt information till
de som kan beröras av framtida ledningsdragningar till Hol och Horla.
Säkerställa att ingångna överenskommelser med grupper som sköter
intressanta kulturmiljövärden efterlevs samt teckna fler nya
överenskommelser (prio 2)
Nytt samarbete med Kultur- och naturstigen genom Vårgårda för att
tillgängliggöra natur- och kulturvärden längs den.
Medverka i projekt som främjar ett rikt växt- och djurliv (prio 2)
Ingen medverkan i något projekt kring detta under 2016.
4.2

Invånare och företag

För att skapa förutsättningar för invånare och företag ska förvaltningen:
Öka möjligheten för medborgarnas delaktighet och medverkan i kommunens
miljöprojekt (prio 1)
Framtidsdagen som genomfördes i april var en dag för att sprida kunskap och
inspirera till en hållbar livsstil. Föreningar och företag bjöds in för att kostnadsfritt
dela som utställare eller föreläsare. Besökarna kunde delta i aktiviteter, lyssna till
miniföreläsningar och besöka utställare.
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Exempel på samverkan är OK Kullingshof och kommunens arbete med
upprustning av Kesbergets elljusspår, som medfört en modern och energieffektiv
belysning av spåret i form av LED-lampor.
Informera om vad som är tillåtet att hälla i avlopps- och dagvattennät
(prio 1)
Inga informationsinsatser kring avlopps- och dagvattennät under 2016.
Initiera stadsodling (prio 2)
Beslut av Kommunfullmäktige om att kolonilotter ska anordnas. Arbete pågår
efter en tvåårsplan för genomförandet. Startmöte med allmänheten planeras i mars
2017.
Öka marknadsföringen av kommunens naturvärden och sevärda platser.
Ljungås är ett exempel (prio 2)
I Upplevelseguiden för 2016 lyftes Vårgårdas stora utbud av kulturhistoriska
platser fram. Ljungås marknadsfördes genom en helsida. Nytt arbete kring
upplevelsesida för att nå fler besökare har även startats upp.
Samverkan med olika intressenter inom naturvård och skogsvård (prio 2)
Kommunen är medlem i nätverket ”Vandra och cykla i Sjuhärad”.
Uppstartat samarbete med Herrljunga kring cykelleder.
LONA projekt i samverkan med Alingsås kommun kring att miljöer som är
intressanta utifrån natur och kultur längs Säveån beskrivs på skyltar.

Kyllingsån är en av många natursköna platser i Vårgårda kommun.
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Giftfri miljö & hållbar konsumtion

Åtgärder som bidrar till att nå visionens fokusområde Hållbar miljö samt
Miljömålen: God bebyggd miljö, Giftfri miljö och Ett rikt odlingslandskap.

5.1

Förvaltning - Upphandling och inköp

För den kommunala verksamheten ska förvaltningen:
Aktivt arbeta med att hushålla med resurser och miljöanpassa inköpen
(prio 1)
En anvisning för hållbara och miljöanpassade inköp har tagits fram som stöd till
verksamheterna.
Fastställa inköpsriktlinjer, upphandlings- och inköpspolicy där miljömässiga
etiska och sociala krav ställs (prio 1)
Under 2015 antogs en ny upphandlingspolicy där hållbarhet är ett centralt
begrepp. Det antogs även riktlinjer vid upphandling med krav på social och
ekologisk hållbarhet.
Kommunen deltar sedan våren 2016 i Sverige Kommuner och Landstings
Hållbarhetskoll, för samverkan kring uppföljning av miljömässiga, etiska och
sociala krav vid upphandling.

Vårgårda kommun deltar i Hållbarhetskollen.
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Aktivt arbeta för ökad andel ekologiska livsmedel (prio 1)
Ökad andel ekologiska livsmedel är ett
verksamhetsmål som har funnits i flera år.
Arbete för att nå målet pågår. Fler
verksamheter än kostenheten handlar nu
efter kommunens avtal och har nu tillgång
till det upphandlade utbudet av ekologiska
livsmedel.
Resultatet för året var att 24 procent av
livsmedelsinköpet mätt i kronor var
ekologiska. Skola och förskola prioriteras
och har en andel mellan 26-44 procent.
Det har skett ett arbete med ett nytt livsmedelsavtal som börjar gälla i oktober
2017. Målet är att det nya avtalet ska generera ekologiska livsmedel där kvalitet
och pris gör att de kan ingå kontinuerligt i matsedlar.
Aktivt arbeta för ökad andel närproducerade och svenska livsmedel samt att
livsmedelsinköpen kontinuerligt blir mer säsongs- och klimatanpassade
(prio 1)
Enligt kommunens styrdokument kring upphandling ska upphandlingar i den mån
det går utformas så att det blir möjligt för lokala och mindre företag att delta.
Några närproducerade leverantörer finns nu och arbete pågår för att få fler.
Alla produkter i gällande avtal för färskt kött/chark är från Sverige. Resultatet för
kostenhetens alla kök var för året 97 procent svensk kött. Tillsammans med övriga
beställare i kommunen var resultatet 90 procent, vilket även var målvärdet för
verksamhetsmålet svenskt kött. Av den totala livsmedelsbudgeten användes 69
procent till svenska varor.
Skolmatsedlar planeras efter säsong. Svensk frukt och grönsaker köps när det
finns tillgång och under vinterhalvåret minskas inköpen av växthusodlade
grönsaker från andra länder. Kommunen deltar i Skolmatsakademin och
kostenhetens personal får löpande information kring livsmedel och inköp.

Kostenheten gav information om verksamheten under Framtidsdagen.
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5.2 Förvaltning - Giftfria och resurssnåla kretslopp
För den kommunala verksamheten ska förvaltningen:
Aktivt arbeta med att minimera mängden avfall, se till att rätt hantering av
avfallet sker samt att avfallets farlighet minskar (prio 1)
I november togs en anvisning för avfallshantering i kommunens verksamheter
fram. Utgångspunkten i anvisningen är Avfallstrappan som tydliggör hur avfall
ska hanteras i Sverige och EU. Målet är att förebygga uppkomsten av avfall.
Under oktober infördes matavfallsinsamling i
kommunen. Alla lokaler ägda av
fastighetsavdelningen är anslutna till
matavfallsinsamlingen.
I samband med ny insamling har även
kommunens källsorteringsmöjligheter setts
över.
Samtliga förvaltningar som under APT har fått
information om matavfallsinsamling har även
fått en kortare genomgång av Avfallstrappan.
Matavfallet samlas in i bruna papperspåsar och
separat kärl och blir biogas och biogödsel.

Aktivt arbeta med minskat matsvinn i förvaltningens matserveringar (prio 1)
Ett projekt kring att minska matsvinnet i
Vårgårdas F-6-skolor genomfördes under
hösten. Ett inspirationspaket med pedagogiskt
material kring matsvinn och avfallshantering
har sammanställts och förmedlas till skolorna.
Tävlingen bestod dels i att minska matsvinnet
och dels i att visa hur det går att arbeta med att
minska matsvinnet i skolan. Under tävlingsperioden minskade matsvinnet sammanlagt med
40 procent i skolorna. Den vinnande skolan,
Nårunga minskade sitt matsvinn under perioden
med drygt 98 procent.
Eleverna har varit mycket engagerade och deras
arbete har uppmärksammats genom både
reportage i tidningar och radio.
Asklanda Fritids vinnande bidrag i
deltävlingen kring inspiration för
att minska matsvinnet.
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Aktivt arbeta med att fasa ut giftiga produkter i den kommunala
verksamheten och se till att rätt hantering av kemikalier sker (prio 1)
Som stöd till verksamheterna har Anvisning för hantering och förteckning av
kemikalier samt Blankett för kemikalieförteckning, tagits fram och återfinns i
Miljöhandboken på intranätet.
Fastighetsservice har under året installerat två mopptvättmaskiner med
doseringspumpar. Detta gör att användandet av städkemikalier minimeras.
Se till att kommunens alla verksamheter källsorterar allt sitt avfall (prio 1)
Arbete med matavfallsutsortering sker i enlighet med verksamhetsmålet om
matavfall som återvinns genom biologisk behandling.
Vid införandet av insamling av matavfall har det för kommunala verksamheter
prioriterats att få igång utsorteringen i skolor och förskolor.
I en framtagen anvisning för avfallshantering i
kommunens verksamheter, har det tydliggjorts
ansvarsfördelning och att matavfallsutsortering
och övrig källsortering ska införas i alla
kommunens verksamheter.
Stödmaterial till verksamheterna har tagits fram.
Fler verksamheter källsorterar nu än tidigare.
En kartläggning av avfallshanteringen i
kommunhuset har utförts och en rutin för
avfallshantering i kommunhuset har tagits fram.
En rad förbättringsåtgärder har genomförts för
att få en fungerande källsortering.
Plansch om källsortering.

Aktivt arbeta med att göra alla kommunens verksamheter så giftfria som
möjligt. Fokus ska vara på barn och ungas miljöer (prio 2)
Flera förskolor har fördjupat sina kunskaper och börjat arbeta med att minska
gifterna i barnens vardag. Ett informationsmaterialet om Giftfria miljöer för barn
som togs fram 2015 har presenterats på APT hos bland annat Kesbergs och
Västerbo förskolor. Arbete har påbörjats med borttagande av mindre bra material
för barnen, exempelvis äldre plastleksaker.
Personal på Fridhem och Eken har inför flytten till Algutstorps förskola gjort en
utrensning av möbler och leksaker för att inte ta med sig olämpligt material till de
nya lokalerna. Algutstorps förskola arbetar vidare genom sin miljöprofilering.
Kommunen deltar som en av fem referenskommuner i Sjuhärad i
Textilhögskolans forskningsprojektet NONTOXTEX – Utvärdering och
utveckling för att kartlägga gifter i textilier 2016-2017.
Antagande av avfallsplan (prio 2)
Den delregionala avfallsplanen godkändes av kommunstyrelsen 2014-02-12.
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Aktualisera handlingsplan för förorenade områden (prio 2)
Handlingsplan saknas. Kända förorenade områden inventeras i samband med
detaljplanläggning. Exempelvis har inventering utförts vid Vårgårda
maskinservice.
5.3 Invånare och företag
För att skapa förutsättningar för invånare och företag ska förvaltningen:
Informera om minskad och miljövänligare användning av kemikalier (prio 1)
Information ges i samband med tillsyn. På kommunens hemsida finns viss
information till privatpersoner och företagare.
Informera om avfallsminimering och återvinning (prio 1)
Stora informationsinsatser har genomförts i samband med införandet av
matavfallsinsamlingen. Invånare har informerats genom sorteringsaktiviteter på
Näringslivmässa, Framtidsdagen och Vårgårdadagen. Samtliga fastighetsägare
med avfallsabonnemang har informerats om avfallsval och gjort aktiva val kring
sin hantering av avfall.
Genom gott samarbete med bostadsbolag har 97 procent av kommunens invånare
boende i flerbostadshus möjlighet att sortera ut matavfall. Merparten av
hyresgäster har även besökts av miljöinformatörer som delat ut material och
information om matavfallsinsamling.
Information på hemsida har uppdaterats och i samarbete med Miljöbron och
studenter från Högskolan Väst har en film om matavfallsinsamlingen i kommunen
tagits fram. Filmen spreds i sociala medier och nådde ca 16 000 visningar.

Informationsfilm om matavfallsinsamling i Vårgårda och Herrljunga.

Verka för rätt hantering av avfall samt att mängden avfall och avfallets
farlighet ska minska (prio 2)
Har ingått i informationsinsatserna som beskrivits ovan.
Aktivt arbeta med näringsliv och organisationer för en mer hållbar
livsmedelsproduktion och livsmedelskonsumtion (prio 2)
Ej utfört.
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Kunskap & engagemang

Åtgärder som bidrar till att nå visionens fokusområde Hållbar miljö samt alla
Miljömålen.

6.1 Förvaltning
För den kommunala verksamheten ska förvaltningen:
Föregå med gott exempel och inspirera andra i miljöarbetet (prio 1)
Ett axplock av exempel:
Kommunen är medlem i det regionala nätverket Hållbar
utveckling väst. Genom samverkan med andra sprids goda
exempel samtidigt som ny kunskap och inspiration från andra
inhämtas.
Kommunen deltog i Världsnaturfondens Earth Hour City
Challenge. Inrapportering under hösten 2015. Kompletterande
information, workshop m.m. under våren 2016. Genom medverkan visade
kommunen upp pågående miljö- och klimatarbete såväl nationellt som
internationellt. Kommunens medverkan har synts på bland annat WWF:s hemsida,
i blogg Hållbara städer m.m. Mer information finns på www.carbonn.org samt
www.wwf.se. Vårgårda var den minsta av de 16 svenska kommuner som deltog.
Algutstorps förskola har tack vare sin miljöprofil haft många studiebesök.
Information till miljöberedningar i Bollebygd och Ulricehamn om Vårgårdas
miljöberedning och arbete med miljöstrategin.
Aktivt arbete med att visa upp Vårgårdas miljöarbete för andra har skett bland
annat genom pressmeddelanden, information på webbsida och Facebook och
inskickat material till olika nyhetsbrev i Västsverige.
Hållbarhetsaspekter (ekologiska, sociala och ekonomiska) ska beaktas i alla
beslut genom en hållbarhetsanalys (likt jämställdhetsanalys) (prio 1)
Ej utfört.
Utveckla och kvalitetssäkra miljöarbetet genom miljöledning (prio 1)
Miljöledningsarbetet pågår löpande. Implementering av Miljöstrategin i
förvaltningen, utförande och uppföljning av åtgärder är en viktig del i arbetet.
I 2016 års aktivitetsplaner för enheterna har Miljöstrategin kopplats samman med
aktiviteter under målområde Hållbar miljö.
Framtagande av anvisningar, rutiner och stödjande material till förvaltningen som
beskrivits under olika åtgärder ovan är en central del i arbetet.
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En Miljöhandbok på Intranätet har skapats, där material för att vägleda och stötta
verksamheterna i arbetet samlats.
Utföra årlig miljöredovisning (prio 1)
En sammanfattning av miljöarbetet finns i årsredovisningen. Arbete med att utöka
informationen om åtgärder och resultat av miljöarbetet i kommunen pågår, bland
annat genom information på kommunens hemsida.
Uppföljning av Miljöstrategin sker årligen.
Arbete med uppföljning av de lokala miljömålen pågår och beräknas vara klart
under våren 2017.
Arrangera / medverka i miljöveckor (prio 1)
För att engagera och inspirera invånare och företag arrangerades Framtidsdagen
den 4 april. Miljö- och hållbarhet lyftes fram under trivsamma former i centrum
med utställare, föredrag och aktiviteter. Framtidsdagen genomfördes i samverkan
mellan kommunen Vårgårda köpmannaförening och Sparbanken Alingsås. (Mer
information på sidan 22.)

Bakluckeloppis på Framtidsdagen.

Bli medlem i Sveriges Ekokommuner (prio 1)
Kommunen har och arbetar efter en rad styrdokument som bidrar till ett hållbart
samhälle, bland annat visionen, verksamhetsmål i budget- och verksamhetsplan,
miljöstrategi och miljöpolicy, lokala miljömål, upphandlingspolicy, riktlinjer vid
hållbar upphandling – krav på social och ekologisk hållbarhet samt strategisk plan
för folkhälsoarbetet.
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Kommunstyrelsen gjorde i början av 2016 en avsiktsförklaring för arbete med
ekologisk och social hållbarhet, vilket var underlag för att bli medlem i Sveriges
Ekokommuner. Medlemskapet godkändes av föreningen i mars.
Medlemskapet i Sveriges Ekokommuner
innebär att arbetet med hållbarhet lyfts
fram och görs levande. Nätverket möjliggör
samverkan, stöd och erfarenhetsutbyte,
vilket ska bidra till att utveckla miljö- och
hållbarhetsarbetet.
Instifta ett internt miljöpris som ska delas ut regelbundet (prio 1)
Ej utfört.
Arbeta för att skapa förutsättningar för att hela den kommunala
verksamheten ska kunna bli Miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas (prio 1)
Pågående miljöledningsarbete sker på ett sådant sätt att Miljödiplomering kan
vara möjlig när arbetet kommit längre.
Genomföra utbildning om hållbar utveckling till alla anställda och
förtroendevalda för att de ska kunna bidra till att miljömål och vision om att
vara en ledande miljökommun kan uppnås (prio 2)
Ingen utbildning om hållbar utveckling har getts.
Vissa enheter har informerats om kommunens miljöarbete och hur de kan bidra i
arbetet.
Se till att skolor och förskolor är aktiva i miljöarbetet för att utveckla
miljömedvetenhet i tidiga åldrar, t.ex. genom systemet ”Grön flagg” (prio 2)
Det finns ett stort miljöengagemang i skolor och förskolor. Några exempel på
arbete är:
Algutstorp och Kesbergs förskolor är registrerade hos Grön Flagg och arbetar
sedan hösten med sina handlingsplaner.
Temaveckor/dagar i skolan om miljö- och hållbar utveckling. ”Miljö- och
klimatsmart på fritids” är ett projekt som startade 2016 på Asklanda fritids.
Skolor och förskolor har medverkat i Håll Sverige Rents årliga skräpplockardagar
och utfört olika aktiviteter i temat.
F-6-skolorna har varit aktiva i ett projekt kring att minska matsvinnet.
Se till att skolor har tillgång till studieobjekt i närområdet för
utbildningsändamål (prio 3)
Ej utfört.
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6.2 Invånare och företag
För att skapa förutsättningar för invånare och företag ska förvaltningen:
Löpande ge information på kommunens hemsida om miljön i Vårgårda
(prio 1)
Informationen på kommunens hemsida om miljö har utökats. Exempelvis: Om att
leva miljövänligt, kommunens hållbarhetsarbete och medlemskap i Sveriges
Ekokommuner.
Som medlem i Sveriges Ekokommuner ingår en tjänst, Miljöbarometern, där de
tolv gemensamma nyckeltalen visualiseras. Länk till detta finns från kommunens
hemsida.
Informera om hur man kan leva mer hållbart och klimatsmart (prio 1)
Några exempel på arbete under 2016.
Framtidsdagen den 4 april erbjöds föreläsningar och utställare. Kommunens
verksamheter informerade bland annat om källsortering, matavfallsinsamling,
kommunens vision, sol-el för privatpersoner, utfasning av glödlampan samt
miljösmarta tips i vardagen. Utöver detta föreläsningar och information från
organisationer och företag. Inför Framtidsdagen publicerades hållbara tips på
Facebook och på kommunens hemsida.
Stora informationsinsatser har genomförts i samband med införandet av matavfall,
vilket beskrivits i kapitel 5.
På Vårgårdadagen fanns en utställning med avloppsanläggningar från olika
leverantörer. Bygg- och miljöenheten medverkade näringslivsmässan samt
arrangerade kväll om avloppsinventering.
Använda COI för att hjälpa mindre företag i förbättringsarbete med
avseende på miljö (prio 2)
COI förmedlar Miljöbrons erbjudande av studentarbeten kring
miljöledningssystem och miljöutredningar.
Tillsammans med företagen ta fram förutsättningar för att bli en Fairtrade
City (prio 2)
Ej utfört.
Genom COI stötta små företag med Miljödiplomering (prio 3)
Ej utfört.
Genom COI lyfta fram miljövänligt hållbara produkter och tjänster från
Vårgårda (prio 3)
COI har medverkat i kommuniceringen av inbjudan till medverkan på
Framtidsdagen, där lokala företag har möjlighet att visa sitt miljöarbete, eller
hållbara produkter och tjänster.

