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Miljömålslöften 2018-2020 – GreenActs styrgrupp 

Sustainable Småland 

Sustainable Småland är ett regionalt medlemsnätverk beläget i Växjö som bildades 2011 med 

inriktning på kunskapsdelning och utveckling av innovativa och utmanande miljölösningar. Vi vill 

tillsammans bidra till att utveckla vår region till att bli en hållbar tillväxtregion. Detta genom att vi 

samverkar, delar kunskap, samordnar medlemmars hållbarhetsprojekt samt bildar opinion för 

hållbarhet gentemot beslutsfattare och allmänhet. Vårt mål är att bli södra Sveriges ledande 

hållbarhetsnätverk där vi hjälper medlemmarna att utvecklas i sitt hållbarhetsarbete och bidra till att 

hitta innovativa lösningar. 

Sustainable Smålands åtgärder 

• Cirkulär ekonomi 

Sustainable Småland ska i samverkan med regionala aktörer delta, genomföra och stimulera projekt 

som utvecklar övergången till en cirkulär ekonomi. 

• Hållbart resande 

Sustainable Småland ska verka för att främja ett hållbart resande genom att informera och stimulera 

medlemsföretagen att aktivt se över sina resvanor. 

• Energieffektivisering 

Sustainable Småland har tagit fram ett certifikat som bygger på Volvo-modellen för en klimatneutral 

anläggning. Detta vill vi utveckla och sprida till övriga näringslivet.  

• Giftfri miljö och minskad kemikalieanvändning 

Sustainable Småland kommer at bidra till att öka kunskapen om kemikaliers påverkan på miljön och 

samhället och främja lämpliga åtgärder som man kan vidta för at minska den negativa påverkan.  

• Mer förnybar energi 

Sustainable Småland kommer att bidra till att främja utvecklingen av nya klimatsmarta produkter 

genom samverkan mellan näringsliv och forskning vid Linnéuniversitetet.  

• Stimulera företagsnätverk för klimatrelaterad tillväxt 

Sustainable Småland kommer att bidra till att skapa klusterbildningar eller inom befintliga nätverk 

stimulera till att mobilisera krafter för att kunna erbjuda paketlösningar inom förnybar energi (til 

exempel utbyggande av vindkraft, solkraft, fjärrvärme).  

Region Kronoberg 

Region Kronobergs uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Kronoberg och vi ansvarar för 

hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Region Kronobergs verksamhet påverkar 

miljön genom användning av förbrukningsmaterial, kemikalier, läkemedel, livsmedel, energi och 

transporter samt genom infrastrukturplanering och kollektivtrafik. Det övergripande målet med 

regionens miljöarbete är att bidra till en hållbar utveckling. Drivkraften är att skapa en god livsmiljö 

för nuvarande och kommande generationer vilket är en förutsättning för ett gott liv i ett livskraftigt 

län, Region Kronobergs vision och utgångspunkt för all verksamhet. 

Region Kronobergs åtgärder 

• Hållbarhetsprogram för 2019–2022 

Region Kronoberg ska ta fram ett hållbarhetsprogram för perioden 2019–2022 som ska utgå ifrån de 

sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna i Agenda 2030. Målen i hållbarhetsprogrammet ska 

genomsyra hur vi bedriver vår verksamhet och konkretisera Region Kronobergs arbete för att leva 
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upp till den regionala utvecklingsstrategin, miljöprogram, regionala miljömål och den 

länsgemensamma folkhälsopolicyn. 

Koppling bl.a. till åtgärd nr 4, tema Hållbar konsumtion, nr 4, 22 och 67 tema Klimat och Energi, samt 

nr 1, 3 och 4 tema Hälsa i miljöarbetet. 

• Hållbara livsmedel 

Ekologiska livsmedel bidrar till minskad spridning av bekämpningsmedel och främjar den biologiska 

mångfalden. Vårt mål är 60 % ekologiska livsmedel år 2018. Region Kronoberg strävar också efter en 

bred konkurrensutsättning där även mindre lokala leverantörer har möjlighet att lämna anbud. Detta 

görs bland annat genom att dela upp stora upphandlingar i mindre delar samt genom riktad 

information till lokala livsmedelsproducenter. 

Koppling till åtgärd nr 3 tema Hälsa i miljöarbetet och nr 27 tema Klimat och Energi. 

• Förbättrad bredbandsinfrastruktur 

Region Kronoberg avsätter medel i budget för att utveckla en regional modell för utbyggnad och drift 

av bredbandsinfrastruktur. Ett förhandlat avtal om bredbandsutbyggnad ska tas fram under 2018. 

Koppling till åtgärd nr 58, tema Klimat och Energi. 

• Attrahera fler resenärer till kollektivtrafiken 

Vårt mål är att resandet i linjetrafik ska uppgå till 10,6 miljoner resenärer med en marknadsandel på 

12,5 procent år 2020. Fram till 2020 kommer vi bland annat att genomföra följande aktiviteter: 

- Utöka busstrafiken i regionen. 

- Förbättra kundnära trafikinformation. 

- Införa wifi i regiontrafiken. 

- Genomföra riktade marknadskampanjer. 

- Upprusta Öresundstågen. 

Koppling till åtgärd nr 56 och nr 67, tema Klimat och Energi. 

• Bidra till en hållbar mobilitet på arbetsplatser i länet 

Under 2017–2020 kommer vi tillsammans med Energikontoret att driva projektet Hållbar Mobilitet i 

Gröna Kronoberg. Genom projektet kommer länets kommuner, Länsstyrelsen och andra större 

arbetsgivare få ökad kunskap och verktyg för att främja hållbara tjänsteresor, arbetspendling och 

godstransporter i sin verksamhet. Region Kronoberg kommer själva delta i projektet som en av 

arbetsplatserna. 

Koppling till åtgärderna 14, 54, 60 och 63 i tema Energi och Klimat samt 14a och 15a i tema Hållbar 

konsumtion. 

• Minska miljöpåverkan från läkemedel 

Många läkemedel bryts inte ner i kroppen och når vattenmiljön via avloppssystemet. Genom att ta 

miljöhänsyn vid läkemedelsrekommendationer, använda fysisk aktivitet på recept och utbilda 

förskrivare i läkemedels miljöpåverkan arbetar vi för att minska miljöbelastningen från läkemedel 

utan att påverka patientnyttan. 

Koppling till åtgärd nr 4, tema Hälsa i miljöarbetet. 

• Minska barns exponering av kemikalier  
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Region Kronoberg strävar efter att minska miljö- och hälsorisker från kemikalier. Under 2018–2020 

kommer vi arbeta särskilt för att minska barns exponering av hälsoskadliga kemikalier. Detta ska 

göras genom information till föräldrar i samband med besök på BVC och barnmorskemottagningar 

samt genom att rensa ut leksaker med skadliga ämnen i väntrum och vårdmottagningar. 

Koppling till åtgärd nr 7, tema Hållbar konsumtion. 

Linnéuniversitetet 

Linnéuniversitetet bildades 2010 genom en sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i 

Kalmar. Linnéuniversitetet har 2 000 anställda och 32 000 studenter. Linnéuniversitetet finns i Växjö 

och Kalmar och erbjuder 150 utbildningsprogram och 2 000 fristående kurser. Här går att läsa olika 

ämnen inom konst och humaniora, hälso- och livsmedelsvetenskap, samhällsvetenskap, 

naturvetenskap, teknik och ekonomi. På Linnéuniversitetet finns även en rad olika 

uppdragsutbildningar såsom rektorsutbildning och polisutbildning. Forskningen vid 

Linnéuniversitetet spänner över en rad olika discipliner. Särskilda Linnaeus University Centres 

fokuserar på nya samhällsutmaningar. Där studeras olika rad ämnen, allt ifrån ekologi och evolution 

till diskriminering och integration, postkolonialism, intermedialitet, biovetenskap och big data. 

Linnéuniversitetets åtgärder 

• Minskad användning av farliga kemikalier i verksamhet Kemikalier i upphandling 

Linnéuniversitetet ska verka för en ökad utfasning och minskad volym av farliga kemiska produkter 

och arbeta aktivt för att ersätta farliga kemikalier vid universitetet. 

Koppling till åtgärd nr 1, tema Hälsa och åtgärd nr 8, tema Hållbar konsumtion 

• Underlätta för cirkulär ekonomi 

Linnéuniversitetet ska, i samverkan med regionala aktörer, utveckla utbildningar inom cirkulär 

ekonomi. 

Koppling till åtgärd nr 4a, tema Hållbar konsumtion 

• Mat och dryck 

Linnéuniversitet ska, i dialog med restaurangföretag, som är verksamma i universitetets lokaler, 

upprätta en plan för att öka andelen ekologiska råvaror och vegetariska rätter.  

Linnéuniversitetet skall stimulera studentaktiviteter som ökar kunskaperna och intresset för 

klimatsmart mat. 

Koppling till åtgärd nr 12a, tema Hållbar konsumtion 

• Hållbart resande och tjänsteresor 

Linnéuniversitetet ska underlätta och stimulera möten som inte kräver resor. 

Koppling till åtgärd nr 14a och 15a, tema Hållbar konsumtion 

• Kampanj för ökad cykling samt sam- och bussåkning 

Universitetet ska underlätta för cykelresor, sam- och bussåkande till och från universitetet genom 

samarbete med regionala aktörer. 

Koppling till åtgärd nr 54 och 56, tema Hållbar konsumtion 

• Energieffektivisering av befintliga byggnader 



2018-12-03 

5 
 

Linnéuniversitetet ska genomföra energisparprojekt i syfte att minska energianvändningen i 

universitetets lokaler. Linnéuniversitetet ska verka för att ny- och ombyggnationer leder till 

effektivare energianvändning. 

Koppling till åtgärd nr 31 och 32, tema Klimat och Energi 

• Klimatinriktad samverkan mellan forskning och näringsliv om förnyelsebara fordonsbränslen 

Linnéuniversitet ska i samarbete med externa partners bedriva forskning kring förnyelsebara 

bränslen. 

Koppling till åtgärd nr 3, 4, 43, tema Klimat och Energi 

Miljö Linné 

Föreningen Miljö Linné har medlemmar bland kommuner, regioner, föreningar och företag i 

Småland, Blekinge och på Öland. I över 25 år har Miljö Linné arbetat för miljö och hållbarhet, vilket 

bland annat resulterat i att södra Sverige fortfarande utmärker sig med en stor andel 

miljöcertifierade småföretag. Det senaste decenniet har fokus varit att sprida kunskap och inspiration 

om hållbarhet kopplat till mat. Miljö Linnés arbete är främsta anledningen till att Växjö stad har 

överlägset flest KRAV-certifierade restauranger per capita i landet, och är en bidragande orsak till att 

medlemsorganisationerna generellt serverar stor andel ekologisk mat. Föreningens arbete i projekt 

om social och ekologisk hållbarhet kopplat till mat fortsätter att lämna avtryck. 

Miljö Linnés åtgärder 

• Kemikalier 

Miljö Linné vill minska miljöfarliga kemikalier i barnens omgivning och skydda barnens hälsa genom 

att öka kunskapen om kemiska risker hos pedagoger, personal och andra berörda. 

Utbildningar för förskolepersonal och föräldrar utförs, med utgångspunkt från befintliga checklistor 

och verktyg framtagna av bland andra Naturskyddsföreningen. Föreläsningar kommer att hållas i hela 

länet men även i Blekinge och Jönköpings län. 

Koppling till åtgärd nr 7, tema Hållbar konsumtion 

• Mat 

Miljö Linné avser att öka kunskapen och medvetenheten om hur matproduktion och -konsumtion 

påverkar miljön. Med grund i vetenskapen utbildar vi personal i offentliga kök, restauranger och 

livsmedelsbutiker samt håller föreläsningar för allmänheten. En ökad efterfrågan på ekologiskt 

producerade livsmedel stimulerar ekologisk produktion. Miljö Linné avser att fortsätta utbilda och 

föreläsa för att öka kunskapen som driver en ökad efterfrågan på både ekologiskt och närproducerat 

samt minska de motsättningar som tenderar att uppstå däremellan. 

Koppling till åtgärd nr 13, tema Hållbar konsumtion, åtgärd nr 3, tema Hälsa i miljöarbetet samt 

åtgärd nr 19, 26, 27 och 29, tema Klimat och energi 

• Informationsinsatser om miljömålen 

Miljö Linné vill öka kunskapen och medvetenheten om miljöproblem, miljömål och om hållbar 

utveckling. Vi föreläser och utbildar vuxna och driver projekt där vi startar odling tillsammans med 

barn på skol- och förskolegårdar. 
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I dessa projekt följer vi vägen från jord till bord genom att laga mat tillsammans med barnen av det 

som odlats. Vi avser på dessa vis fortsätta att arbeta och konkretisera livsmedelsproduktionen och 

prata om miljömålen med barn och vuxna. 

Koppling till åtgärd nr 2, tema Det hållbara landskapet 

• Utveckla hållbar besöksnäring 

Miljö Linné avser att få till stånd ett projekt för att i medlemskommunerna i Kronobergs län och 

grannlänen kunna göra en långsiktig satsning på vandrings- och cykelleder. Det finns en tydlig 

efterfrågan från framför allt internationella turister på friluftsturism och underhållna och 

välmarkerade leder som även är kopplade till kollektivtrafik och matställen/butiker. 

Miljö Linné avser att i projektform arbeta för en miljövänlig turism som gynnar landsbygdens 

företagare, tillgängligheten till naturupplevelser och kännedomen om besöksmål som naturreservat 

och andra områden med stora naturvärden. 

Koppling till åtgärd nr 5, tema Hållbar konsumtion 

• Öka användningen av restvärme 

Miljö Linnés nystartade systerförening Refarm 2030 driver numera den av Miljö Linné initierade 

verksamheten kring att driva projekt och katalysera nya anläggningar av hållbar 

livsmedelsproduktion där restvärme och organiskt avfall används. Miljö Linné avser att fortsatt vara 

Refarm 2030 behjälpliga i detta arbete. 

Koppling till åtgärd nr 35, tema Klimat och energi 

Energikontor Sydost AB 

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad 

klimatpåverkan och hållbar regional utveckling. Arbetet sker på uppdrag av våra ägare; kommuner, 

landsting och regionförbund/regioner i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Genom att bedriva ett 

bra projektarbete och själva föregå med gott exempel, ska vi påverka andra att göra hållbara val. 

Energikontor Sydosts åtgärder 

• Hållbar mobilitet 

Energikontor Sydost ska inte använda fossildrivna bilar i tjänsten. Vi når målet genom att utveckla 

åtgärder för att bland annat stimulera hållbart resande. Energikontor Sydost ska tillsammans med 

Region Kronoberg hjälpa kommuner och företag att förbättra sina arbets- och tjänsteresor samt 

godstransporter. 

Målet är Hållbar mobilitet i Gröna Kronoberg. 

Koppling till åtgärd 2 och 63, tema Klimat och energi samt åtgärd 14, tema Hållbar konsumtion 

• Hållbar konsumtion 

Energikontor Sydost ska ha ett cirkulärt och hållbart förhållningssätt vid inköp och hantering av 

resurser, till exempel minska matspill och välja mat med låg klimatpåverkan. 

Koppling till åtgärd 22 och 26, tema Klimat och energi samt åtgärd 

12, tema Hållbar konsumtion 

• Lärande för hållbar utveckling 

Energikontor Sydost ska verka för att skapa ett Resurscentra för lärande för hållbar utveckling i syfte 

att stärka kompetensförsörjning och hållbarhetsarbetet i länet. 
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Koppling till åtgärd 14, 15, 16, tema Klimat och energi 

• Industriell symbios 

Energikontor Sydost ska via projekt, öka industriell symbios kopplat till bland annat restvärme. 

Koppling till åtgärd 36, tema Klimat och energi 

• Förnybar energi 

Energikontor Sydost ska via projekt, öka kunskap om hur olika former av kooperativt ägande kan 

bidra till mer produktion av förnybar energi. Energikontor Sydost ska utveckla projekt som stöder 

produktion av förnybart fordonsbränsle inklusive flygbränsle. 

Koppling till åtgärd 43 och 48 (främst), tema Klimat och energi 

Miljömålslöften 2017-2020 - Kommunerna 

Alvesta kommun 

Alvesta kommun har nära 20 000 invånare. Kommunen är till ytan ett Sverige i miniatyr och består av 

gammal bondebygd med kulturhistoriska rötter. De flesta av kommunens tätorter ligger utmed 

järnvägslinjer vilka utgör grunden för Alvesta kommun som kommunikationernas kommun. 

Kommunens vision är ”Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt. Integrerar lokalt boende med 

globala möjligheter.” Till visionen är fyra fokusområden kopplade varav ett är Hållbar tillväxt som 

avser både tillväxt och minskad klimatpåverkan för att klara utmaningar idag och i morgon. Enligt 

kommunens miljöpolicy ska miljöarbetet vara integrerat i hela verksamheten. Miljöarbetet ska bidra 

till en samhällsutveckling som ger goda levnadsförhållanden ur ett miljö- och hälsoperspektiv och 

kännetecknas av ständiga förbättringar för att förebygga och minska miljöpåverkan. 

Alvesta kommuns åtgärder 

• Förnybar energi 
Kommunen vill stimulera produktionen och användningen av förnybar energi bland annat genom att 
fortsätta med installation av solceller på byggnader samt köpa eller leasa fordon som körs på 
förnybara bränslen när byte av fordon blir aktuellt. 
Koppling till åtgärd nr 48 och 25, tema Klimat och Energi 
• Ekologiska livsmedel 
Kommunen ska i den mån det är möjligt främja närproducerat. Kommunen ska också öka andelen 
ekologiska livsmedel jämfört med år 2016, bland annat genom ett riktat sortiment i kommunens 
egna kök. 
Koppling till åtgärd nr 3, tema Hälsa i miljöarbetet och åtgärd nr 27, 
tema Klimat och Energi 
• Vattenskyddsområden 
Skyddet av de kommunala dricksvattentäkterna ska ses över och de kommunala föreskrifterna om 
vattenskyddsområden ska vara aktuella. 
Koppling till åtgärd nr 6, tema Hälsa i miljöarbetet 
• Hållbart resande 
Kommunen vill minska antalet körda mil i tjänsten med egen bil och användningen av fossila bränslen 
jämfört med år 2013. Detta ska ske genom bättre planering, fler bilfria möten samt information om 
kommunens resepolicy. 
Koppling till åtgärd nr 15, tema Hållbar konsumtion och åtgärd nr 63, 
tema Klimat och Energi 
• Minska kemikalier i barnens omgivning 
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För att minska kemikalier i barnens omgivning vill kommunen öka kunskaperna hos pedagoger och 
andra berörda när det gäller riskerna med kemikalier. Produkter med farliga kemikalier ska fasas ut 
och produkter som inte innehåller farliga kemikalier ska upphandlas och köpas in. 
Koppling till åtgärd nr 7, tema Hållbar konsumtion 

Lessebo kommun  

Lessebo kommun är en naturnära kommun där livskvalitet och trygghet står i fokus. Kommunen 
är en del av glasriket och har en stor besöksnäring med Kosta som största besöksmål. Lessebo 
kommun vill vara en kommun i framkant när det gäller energi-, miljö- och klimatarbete. I november 
2015 undertecknade Lessebo kommun, som en av de allra första parterna, det integrerade 
Borgmästaravtalet för energi och klimat. Lessebo kommun lägger stort fokus mot att bli en fossilfri 
kommun där hållbarhet råder. 

Lessebo kommuns åtgärder 

• Mindre avfall från våra hushåll 
För att kunna bli en grön kommun med miljön i fokus ska Lessebo kommun ändra insamlingssystem 
för hushållsnära avfall till ett mer hållbart sådant. Syftet är att kunna återanvända och återvinna fler 
fraktioner samt omhänderta det biologiska avfallet. 
Koppling till åtgärd nr 3, tema Hållbar konsumtion 
• Minska kemikalier i barnens omgivning 
Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Därför är det viktigt att barnens närmiljö är så fri som 
möjligt från skadliga kemikalier. En handlingsplan för hur en giftfri förskola kan skapas ska tas fram. 
Koppling till åtgärd nr 7, tema Hållbar konsumtion 
• Framtagning av vatten och avloppsplaner 
Att skapa en långsiktig planering av Lessebo kommuns hantering av dricksvattenförsörjning samt spill 
och avloppsvatten är en viktig del i att bli en hållbar kommun. En VA-plan ska tas fram, där förmågan 
att stå emot klimatförändringar kommer att beaktas. 
Koppling till åtgärd nr 11, tema Hälsa i miljöarbetet 
• Ökat fokus på klimat- och energiaspekter 
i fysisk planering 
Vikten av att få in klimat- och energiaspekter tidigt i den fysiska planeringen är stor. Lessebo 
kommun håller på att omarbeta sin översiktsplan, där hållbarhet är i fokus. Vid framtagande av nya 
detaljplaner ska vikt läggas vid att effektivisera markanvändningen. Samtliga nya detaljplaner ska 
genomsyras av översiktsplanens hållbarhetstema. 
Koppling till åtgärd nr 8, tema Klimat och Energi 
• Kommunala klimatstrategier utvecklas 
För att få ett långsiktigt och välplanerat energi-, miljö- och klimatarbete håller Lessebo kommun på 
att ta fram ett energi-, miljö- och klimatstrategiskt program. Programmet sträcker sig fram till 2030 
och överensstämmer med översiktsplanen. 
Koppling till åtgärd nr 10, tema Klimat och Energi 
• Inköp av el från förnybara energikällor 
Lessebo kommun har sedan 2014 köpt all sin el från vindkraft. Att köpa el från enbart förnybara 
källor är ett viktigt ställningstagande som Lessebo kommun har gjort. Beslutet överensstämmer med 
kommunens vision om att vara en grön kommun. 
Koppling till åtgärd nr 23, tema Klimat och Energi 
• Inköp av förnybart drivna fordon 
Vid nästa bilupphandling som kommer ske 2019, ska 100 procent av fordonen drivas med förnybara 
bränslen. Det finns ett politiskt beslut om att Lessebo kommun, som organisation ska ha en fossilfri 
fordonspark 2020. 
Koppling till åtgärd nr 25, Klimat och Energi 
• Öka inköp av ekologiska livsmedel och klimatsmart mat 
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Lessebo kommun ska stadigt öka sina ekologiska inköp i både kilo och kronor. Samtidigt ska även en 
satsning på klimatsmart mat göras. Kostenheten arbetar aktivt med att få in mer vegetabilier på de 
dagliga matsedlarna. 
Koppling till åtgärd nr 3, tema Hälsa i miljöarbetet 

Ljungby kommun 

Ljungby kommun med sina 28 000 invånare är en småländsk kommun som erbjuder ett starkt 
näringsliv, en trygg uppväxtmiljö och närhet både till naturen och till storstäder. Ljungby är en 
kommun med många möjligheter och kreativa människor. Vår vision lyder ”I Ljungby kommun formar 
vi framtiden tillsammans”. Ett exempel på detta är kommunens aktiva engagemang i nätverket 
Sustainable Småland. I Ljungby kommun arbetar vi för en hållbar utveckling vilket innebär att vi som 
lever här och nu också ska möjliggöra ett gott liv för framtida generationer. 

Vår utveckling idag ska ge en positiv utveckling i morgon. Arbetet för en ekologisk hållbar utveckling 
är indelat i tre områden: ”Våra resurser ska inte bli avfall”, ”Vi ska använda energi och transporter 
smart” och ”Vi ska ha frisk luft, rent vatten och levande natur”. 

Ljungby kommuns åtgärder 

• Underlätta för en cirkulär ekonomi 

En cirkulär ekonomi syftar till att återuppbygga kapitalet, oavsett om det gäller pengar, produkter, 
mänskligt, socialt eller fysiskt kapital. En cirkulär ekonomi säkerställer förbättrade flöden av varor och 
tjänster, något vi gör genom att Återbruket utvecklas. Återbruket bidrar till målet om att nå ett 
hållbart samhälle, genom att ge gamla saker nytt liv, ge människor arbete och samtidigt minska 
avfallsmängderna. Det är också ekonomiskt fördelaktigt att återbruka. 
Koppling till åtgärd nr 4, tema Hållbar konsumtion 

• Underlätta för återanvändning 

I Ljungby kommun vill vi öka förutsättningarna för återanvändning. Med konceptet Fritidsbanken vill 
vi under 2017 kostnadsfritt låna ut begagnad sport- och fritidsutrustning till alla. Människor i alla 
åldrar ges då möjlighet att prova på olika aktiviteter. Syftet är att uppmuntra till spontanidrottande 
och bidra till en mer hållbar miljö där vi tar tillvara utrustning som andra kan ha glädje av. 
Koppling till åtgärd nr 18, tema Hållbar konsumtion 

• Underlätta för hållbara tjänsteresor 

Ljungby kommun vill stimulera till ett hållbart resande. Transporter ligger bakom en stor del av våra 
utsläpp som påverkar växthuseffekten, vilket gör målet viktigt. Vi ska uppdatera vår resepolicy samt 
underlätta för våra medarbetare att göra miljövänliga val, både vid resor och genom mötestjänster 
via internet. 
Koppling till åtgärd nr 15, tema Hållbar konsumtion och åtgärd nr 63, tema Klimat och energi 

• Kunskap om klimat, energi och hållbar utveckling i skolans undervisning 

I gällande läroplan är hållbar utveckling ett viktigt begrepp att integrera i undervisningen. I Ljungby 
kommun vill vi satsa på en undervisning som belyser hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 
och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. Eleverna får möjlighet att ta ansvar för 
den miljö de själva direkt kan påverka och får förståelse för de övergripande och globala 
miljöfrågorna. Ljungby kommun arbetar också med hållbar utveckling i skolan genom samarbetet 
med Håll Sverige Rent. 
Koppling till åtgärd nr 15, tema Klimat och Energi 

• Ge cykling större tyngd i samhällsplanering 
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Ljungby kommun vill få fler att cykla. I Ljungby kommun satsar vi därför på en fungerande 
cykelinfrastruktur både för våra invånare och för turister. Vi arbetar aktivt med frågan i vår 
arbetsgrupp för strategisk cykelplanering, samt i projektform. Men cykelplanering, med förbättrad 
och utbyggd cykelinfrastruktur, räcker inte utan det krävs också en mer integrerad trafik- och 
bebyggelseplanering samt beteendepåverkan för att cyklandet ska öka. Vi kommer därför att arbeta 
med cykling ur flera perspektiv. 
Koppling till åtgärd nr 53, tema Klimat och Energi 
• Förbättrad infrastruktur för förnybara bränslen och elladdning 

Ljungby kommun vill bidra till det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. En del 
i detta är tillgången på förnybara bränslen och laddplatser för elfordon. Ljungby kommun satsar på 
att bygga ut de laddplatser som är planerade. Vi ska också verka för att det ska finnas tankställen för 
fler icke fossila bränslen. 
Koppling till åtgärd nr 52, tema Klimat och Energi 

Markaryds kommun  

Markaryds kommun kan kallas en naturkommun. Kommunen utgörs till övervägande del av en 
blandning av skogar, sjöar, tätorter samt mindre byar med omgivande öppna odlingslandskap. 
Genom kommunen rinner Lagan. Tätorterna är små och det är gångavstånd till allemansrättslig 
natur. I kommunen bor cirka 10 000 invånare och kommunens målsättning är att skapa goda 
förutsättningar för människor att bo och arbeta här. Kommunen ska tillhandahålla en trygg och 
tillgänglig livs- och boendemiljö där demokrati, medborgarens behov samt minskad klimatpåverkan 
sätts i centrum. 

Markaryds kommuns åtgärder 

• Mindre avfall från våra hushåll 

Markaryds kommun arbetar för att minska mängden avfall och öka källsorteringen inom kommunen. 
Åtgärder ska genomföras för att underlätta för kommuninvånarna att källsortera vid sina bostäder. 
Informationskampanjer genomförs kontinuerligt för att öka allmänhetens medvetandegrad och göra 
det naturligt att ta hand om sitt avfall på bästa sätt. 
Koppling till åtgärd nr 3, tema Hållbar konsumtion 

• Öka inköp av ekologiska och närodlade livsmedel 

Markaryds kommun arbetar för att varje år öka mängden inköpta ekologiska och närodlade livsmedel 
i sina verksamheter. Kommunen har för detta mål en ambition att även tydliggöra och minimera det 
totala miljöavtrycket för dessa inköp. 
Koppling till åtgärd nr 3, tema Hälsa i miljöarbetet och åtgärd nr 27, tema Klimat och Energi 

• Stimulera hållbart resande 

Markaryds kommun arbetar för att stimulera ett hållbart resande både inom kommunens egna 
verksamheter och för allmänheten. Inom de kommunala verksamheterna arbetar kommunen för att 
tjänsteresor ska ske med kommunens egna bilar eller med kollektivtrafik. Kommunen arbetar också 
strategiskt för att förbättra kollektivtrafiken både genom ökat antal sträckningar samt förbättrad 
turtäthet. 
Koppling till åtgärd nr 14, tema Hållbar konsumtion 

• Inköp/leasing/hyra av energieffektiva fordon 

Markaryds kommun arbetar för att ha en miljövänlig fordonsflotta. Fordonsparken ses över och 
effektiviseras samtidigt som energieffektiva och fossilfria alternativ prioriteras. 
Koppling till åtgärd nr 24 och 25, tema Klimat och Energi 
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• Befintliga byggnader energieffektiviseras 

Markaryds kommun arbetar för att energieffektivisera sina byggnader avseende el-, värme- och 
vattenförbrukning. I samband med detta ser man också över vilka byggnader som är lämpliga för 
utnyttjande av solenergi. Kommunen arbetar dessutom aktivt med att minska användandet av 
”onödig” energi genom en kontinuerlig dialog med medarbetarna. 
Koppling till åtgärd nr 31, tema Klimat och Energi 

Tingsryds kommun 

Tingsryds kommun är en modern landsbygdskommun. Naturen har en central betydelse där skogen 
och dess råvaror bidrar till både rekreation och arbetstillfällen. Här finns god tillgång till vatten. Vi har 
åar som Mörrumsån men även en stor mängd sjöar som exempelvis Åsnen, en blivande nationalpark 
och Mien med ett rikt natur- och friluftsliv. Våra öppna landskap i kombination med bland annat 
fruktodlingar ger möjligheter att producera lokala ekologiska produkter. En stor andel av 
kommuninvånarna bor på ren landsbygd och tillgången till fiber skapar goda möjligheter att driva 
företag och kommunicera med omvärlden hemifrån. Vi har ett väl utbyggt fjärrvärmenät där nästan 
all produktion består av biobränsle från lokala sågverk. I Tingsryds kommun finns engagerade 
medborgare, ett aktivt näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till mänskliga möten. 

Tingsryds kommuns åtgärder 

• Socialt företagande för att främja en cirkulär ekonomi 

Att underlätta för en cirkulär ekonomi innebär att knyta an till återbruk och ett effektivare 
resursutnyttjande där vi vill minska andelen material som går till förbränning. Vi behöver inte äga 
vissa produkter – men vi har behov av det de kan ge oss. Det vill säga vi kan låna, hyra och leasa saker 
hellre än att äga dem. Det är en fördel för brukaren, som inte blir ansvarig för att underhålla 
produkten. Och det är en fördel för producenten, som har sina produkter och råvaror i närheten, och 
kan sälja den om igen. Just denna form av hantering av våra produkter passar sociala företag 
eftersom denna form av företagande är mest frekvent inom denna genre. 

Tingsryds kommun har för avsikt att arbeta mer aktivt med socialt företagande via 
kompetenshöjande insatser för företagare i små och medelstora företag, kompetensmatchning samt 
samordnade utvecklingsinsatser. Dessa främjar en koldioxidsnål ekonomi där olika målgrupper 
(företag, sysselsatta, arbetslösa eller unga/utrikes födda) inkluderas exempelvis i vår kommun eller i 
närområdet.  
Koppling till åtgärd nr 4, tema Hållbar konsumtion 

• Kemikalier 

Vi kommer att fortsätta arbetet med att minska mängden kemikalier som barn utsätts för i förskolan 
och skolan, genom en handlingsplan för en giftfri skola och förskola. I samband med kemikaliearbetet 
i skolan finns också möjlighet att nå ut till vårdnadshavarna och allmänheten. Vi ska särskilt fokusera 
på upphandlingar och offerter ur ett miljö- och kemikalieperspektiv, då det gäller produkter som ska 
användas inom skola och barnomsorg. 
Koppling till åtgärd nr 7, tema Hållbar konsumtion 

• Vatten och avlopp 

Skyddet av de kommunala dricksvattentäkterna ska ses över och till 2020 ska samtliga kommunala 
dricksvattentäkter ha ett fastställt och fullgott vattenskyddsområde. Kommunen ska under perioden 
även fastställa en VA-plan och en dricksvattenförsörjningsplan för att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen och rening av avloppsvatten även i framtiden. Arbetet med att ställa krav 
på enskilda avloppsanordningar som inte uppfyller Naturvårdsverkets krav på rening fortgår och fram 
till 2020 beräknas ytterligare minst 600 enskilda avlopp ha nyanlagts i kommunen. 
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Koppling till åtgärd nr 6 och 11, tema Hälsa i miljöarbetet samt åtgärd nr 31, tema Det hållbara 
landskapet 

• Energi och klimat 

Genom medverkan i Borgmästaravtalet kommer Tingsryds kommun att arbeta aktivt med en 
klimatanpassningsplan och energibesparingar fram till 2020. Minst fem miljoner kronor årligen 
planeras att användas för energieffektiviseringar i kommunens fastighetsbestånd. Kommunen ska 
arbeta aktivt med energitillsyn och rådgivning till privatpersoner och företag för att minska 
energiförbrukningen i kommunen. Hållbara val för tjänsteresor skall underlättas genom framtagande 
av en miljöpolicy för tjänsteresor och vid behov styrmedel för att uppnå större effekt. 

Koppling till åtgärd nr 10, nr 17, nr 63 tema Klimat och Energi samt åtgärd nr 14 tema Hållbar 
konsumtion 

Växjö kommun 

Miljöarbetet är viktigt för oss i Europas grönaste stad. Växjö har en lång historia av miljöengagemang 

att falla tillbaka på, men också stora ambitioner för framtiden. Miljöprogrammet som omfattar mål 

för vår livsstil, vår natur och vår klimatpåverkan är framtaget i brett samråd mellan tjänstemän, 

politiker och andra aktörer. Miljöprogrammet innehåller målbilder för hur Växjö kan vara Europas 

grönaste stad år 2030, och de mätbara målen stakar ut vägen för oss att nå dit. Växjös framgång i 

miljöarbetet, och möjligheten att nå vår vision, bygger på politiska ambitioner och gott samarbete 

med flera samhällsaktörer inom flera olika områden. 

Växjö kommuns åtgärder 

• Underlätta för en cirkulär ekonomi 

I Växjö kommun vill vi komma högre upp i avfallstrappan. Det innebär att det avfall som ändå 

uppkommer ska nyttjas på bästa sätt, så att det får ett värde. Växjö kommun vill skapa ökade 

förutsättningar för att invånarna ska kunna byta, laga, låna saker istället för att slänga dem. 

Återvinning är bra, men återanvändning är bättre. Växjö kommun satsar på skapandet av en 

återbruksby där vi på ett bättre sätt än idag ska göra det möjligt för invånarna att bidra till en cirkulär 

ekonomi. 

Koppling till åtgärd nr 4, tema Hållbar konsumtion 

• Minska farliga kemikalier i barnens omgivning 

Växjö kommun strävar efter att ha en giftfri miljö. Under 2016 har en kemikalieplan arbetats fram, 

med tydligt fokus på just barnens omgivning. Ett av våra mål som vi arbetar efter, handlar om att 

förskolor ska vara fria från farliga kemikalier. Till att börja med avsätts pengar så att varje förskola 

kan påbörja arbetet med att byta ut leksaker. 

Koppling till åtgärd nr 7, tema Hållbar konsumtion 

• Öka inköp av ekologiska livsmedel 

Ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel, från såväl offentlig verksamhet som privatpersoner, bidrar 

till en giftfri miljö och en ökad biologisk mångfald. Växjö kommun har som mål att senast år 2020 ha 

uppnått minst 80 procent ekologiska och/eller närproducerade livsmedel i kommunkoncernen. 

Samtidigt har vi motsvarande mål om att allmänheten ska nå en andel på minst 25 procent till 

samma år. I kommunkoncernen är 40 procent av livsmedlen redan ekologiska och 24 procent är 
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närproducerade. Genom smart planering av menyer och förbättrade inköpsrutiner i 

kommunkoncernen, samt kampanjer riktade mot allmänheten, till exempel i samband med den 

årliga Earth Week, och arbetet med Östrabo Ekobacke, kommer Växjö kommun att bidra till en 

ökning av de ekologiska livsmedelsinköpen. 

Koppling till åtgärd nr 3, tema Hälsa i miljöarbetet och åtgärd nr 27, tema Klimat och Energi 

• Utveckla hållbart bostadsbyggande i trä 

I Växjö har träbyggandet utvecklats sedan början av 90-talet, och framförallt under de senaste tio 

åren har stora träbyggnationsprojekt genomförts. Växjö kommun har sedan 2013 en 

träbyggnadsstrategi som styr hur kommunen ytterligare ska utveckla träbyggandet. Målsättningen är 

att minst hälften av de kommunala byggprojekten ska vara träbaserade till år 2020. För att utveckla 

träbyggandet lovar Växjö kommun att samverka med Linnéuniversitetet och näringslivet. 

Koppling till åtgärd nr 9, tema Klimat och Energi 

• Inköp av förnybart drivna fordon 

Bilar och andra fordon har i mångas ögon blivit själva symbolen för klimatarbetet. Växjö kommun 

ökar andelen fordon i kommunorganisationen som drivs med förnybara drivmedel eller el. Detta görs 

dels genom upphandlingar som ger kommunen avtal med flera olika miljöalternativ inom flera olika 

fordonstyper, dels genom en avropspolicy som styr vilket typ av fordon som lämpar sig för vilka 

ändamål. För att fordonsflottan ska vara klimatsmart krävs också att fordonen verkligen använder 

förnybara drivmedel. Växjö kommun inför ökad användning av HVO i tunga fordon och 

arbetsmaskiner, och förbättrar laddinfrastrukturen för elfordon. Genom att satsa på 

laddinfrastruktur och en ökad produktion av biogas bidrar vi även till en ökad omställning mot fler 

miljöfordon i samhället i stort. 

Koppling till åtgärd nr 25, tema Klimat och Energi 

Älmhults kommun 

Älmhults kommun med sina 16 600 invånare består av vacker småländsk natur med milsvida skogar, 
glittrande sjöar och färgrika blomsterängar. I kommunen finns tio naturreservat, som bjuder på unika 
naturupplevelser. Carl von Linné föddes år 1707 i Råshult, en knapp mil norr om Älmhult. 

Där finns idag ett kulturreservat med åkrar, ängar och trädgårdar. Annars är Älmhult mest känt för 
att vara IKEA:s födelseort och hjärta. Älmhults kommun arbetar aktivt med att energieffektivisera 
och satsa på förnybara bränslen och drivmedel för att gå mot ett uthålligt energisystem. Kommunen 
är medlem i föreningen Sveriges ekokommuner. 2009 skrev kommunen på EU-kommissionens 
Borgmästaravtal med målet är att minska koldioxidutsläppen med mer än 20 procent till år 2020. 

Älmhults kommuns åtgärder  

• Underlätta för en cirkulär ekonomi 

Genom att utveckla återbrukskonceptet kan Älmhults kommun minska trycket på jordens resurser, 

minska avfallsmängden och öka sysselsättningen. 

Kommunen kommer att arbeta med kunskapsspridning och utveckling av nya idéer och modeller för 

att göra det enkelt för invånarna att dela, låna, vårda, laga och hyra. Arbetet inkluderar även 

kunskapsspridning till kommunens företag kring hållbara affärsmodeller för att trygga råvarutillgång 
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och inspirera till nya affärsmodeller som erbjuder kunder tillgång och funktion istället för att köpa 

nytt. 

Koppling till åtgärd nr 4, tema Hållbar konsumtion 

• Beteendepåverkan för minskat bilresande 

Då fler personer löser sina transportbehov genom att cykla skapas vinster för samhället i form av 

lägre utsläpp, minskat buller och bättre trafiksäkerhet. Dessutom frigörs mer tillgänglig yta som kan 

förvandlas till attraktiva stadsmiljöer. Sist men inte minst, skapas en rad hälsovinster. För att driva på 

arbetet med en omställning av transporterna räcker det inte med att lösa infrastrukturfrågan, utan 

man måste också komplettera med åtgärder som påverkar resebeteende och val av färdsätt. 

Kommunen ska kartlägga och analysera invånarnas resemönster för att få en ökad förståelse kring val 

av transportmedel. Baserat på denna kunskap ska kampanjer och andra insatser genomföras som kan 

få invånarna att ändra sina mönster och beteende. Mätpunkter för att räkna antalet cyklister ska 

sättas upp på relevanta platser. 

Koppling till åtgärd nr 53 och 54, tema Klimat och Energi 

• Inköp av förnybart drivna fordon 

Älmhults kommun ska arbeta strategiskt med upphandling och inköp för att öka andelen fordon som 

drivs av förnybara bränslen. 

Genom att ta fram en handlingsplan för fossilfria transporter får vi en förståelse för vilka utmaningar 

och investeringar vi står inför och kan därmed skapa realistiska nödvändiga målsättningar. 

Handlingsplanen ska innehålla en kartläggning av nuläget, mål och åtgärder för omställning till en 

fossilfri fordonsflotta. 

Koppling till åtgärd nr 25, tema Klimat och Energi 

• Systematiskt upphandlingsarbete 

Med en genomtänkt upphandling ur ett hållbarhetsperspektiv kan vi använda våra skattepengar till 

att skapa miljö- och samhällsnytta på ett kostnadseffektivt sätt. Kommunen ska arbeta strategiskt för 

att kunna prioritera så att insatserna fokuseras där största miljö- och samhällsnytta uppnås, 

samtidigt som vi använder våra skattepengar på ett effektivt sätt. För att kunna utnyttja 

upphandlingens fulla potential som kraftfullt styrmedel för att nå en hållbar utveckling, krävs en 

genomtänkt upphandlingsstrategi. 

Kommunen ska öka kunskapen och utveckla verktyg för att kunna ställa rätt krav och följa upp. 

Koppling till åtgärd nr 22, tema Klimat och Energi 

• Minska farliga kemikalier i barnens omgivning och skydda barnens hälsa 

Älmhults kommun ska agera för att minska barns och ungas exponering för farliga kemikalier genom 

ett systematiskt arbetssätt. 
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Arbetet fokuseras på inne- och utemiljöer på förskolor och skolor. Produkter med farliga kemikalier 

ska fasas ut och kommunen ska genom upphandling och inköp se till så att fler miljögifter inte förs in 

i barnens miljöer. Kommunen ska öka kunskapen hos pedagoger, personal och andra berörda när det 

gäller kemiska risker. 

Koppling till åtgärd nr 7, tema Hållbar konsumtion 

Miljömålslöften 2014-2015 – Gröna näringarna 

LRF sydost 

Vatten/näringsläckage  

Vi som är förtroendevalda eller anställda inom LRF Sydost tar alltid stor hänsyn till vikten av rent 

vatten och att bl.a. undvika näringsläckage till vatten. Det betyder att vi arbetar aktivt inom Greppa 

näringen, vi diskuterar alltid vattnets betydelse vid relevanta aktiviteter och i vårt tryckta material 

inkl. hemsida, och vi tar del av ny kunskap och bidrar till att sprida den. Vi ordnar själva eller 

tillsammans med andra regelmässigt vattenvandringar eller andra fältdagar/vandringar där vattnet är 

i fokus. 

Vi syftar mot att hälften av våra lokalavdelningar ordnar eller erbjuder medlemmarna en aktivitet 

med vatten som tema. Som aktivitet räknas även att frågan är ett tema på årsmötet. Genomfört den 

31 december 2015. 

Igenväxning   

LRF Sydost som företagar- och intresseorganisation har som en av sina viktigaste målsättningar att 

stärka lantbruket i regionen. Det innebär att merparten av allt arbete LRF Sydost engagerar sig i 

syftar till att förhindra igenväxning av våra marker. Vi arbetar för att stötta lantbrukare att utveckla 

sitt företagande, att stärka konkurrenskraften för lantbruket och att vara ett stöd för lantbrukare vid 

problem som utgör hot mot lantbruket.  

För att skapa förutsättningar för ett aktivt jordbruk i länet avser LRF Sydosts personal och 

medlemmar samverka med Region Kronoberg för att ta fram och besluta om en livsmedelsstrategi. 

Genomfört den 31 december 2015. 

Samverkan  

LRF Sydost kommer att delta i samarbeten kring miljömålen med myndigheter och andra 

organisationer. Vi ser samverkan och dialog som den viktigaste åtgärden för att komma vidare med 

ett livskraftigt och hållbart jordbruk i regionen.  

Vår målsättning är att alltid (100%) kunna vara representerade och deltaga i diskussionen i alla 

relevanta samverkansformer med myndigheter och andra organisationer som berör LRF:s 

kärnområden. Gäller 2015 och framåt. 

Naturskyddsföreningen 

Information för allmänhet  

Genom att nå både vuxna och unga agerar vi för att öka medvetenheten om hållbar utveckling och 

miljömålen i samhället. Specifikt arbetar vi för att öka medvetenhet om farliga kemikalier, minska 
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användningen av dem i hushållen och för att minska utsläppen av växthusgaser. Vi informerar under 

Earth Week 2015 och besöker intresserade skolor för att nå barn och ungdomar under hösten. 

Genomfört den 31 december 2015. 

Dialog  

För att öka medvetenhet och efterfrågan på ekologiska livsmedel deltar vi i Mat 2015, organiserar en 

kampanj för lokala kretsar och samarbetar samt stödjer andra aktörer med samma mål. Vi fortsätter 

att agera för skydd av värdekärnor och biologisk mångfald i skogen. Därför utvecklar vi vårt arbete i 

mångfaldsgruppen, bl.a. genom granskning av anmälningar för skogsavverkning. Vi anordnar en kurs 

och tar fram en handbok om skogliga naturvärden som riktar sig till privata intressenter och 

skogsägare samt deltar i arbetsgrupper inom skogssektorn och naturvård. Genomfört den 31 

december 2015. 

Samverkan  

Genom att delta i vattenrådens verksamhet vill vi främja samverkan mellan olika involverade aktörer 

samt påverka markanvändningen i närliggande områden. Vi medverkar i arbetet inom Helgeåns och 

Bräkneåns vattenråd samt vill utöka samverkan med andra vattenråd och intressegrupper. 

Genomfört den 31 december 2015. 

Internt miljöarbetet  

För att begränsa vår negativa miljöpåverkan satsar vi på att ändra vårt sätt att resa. Vi vill nå alla våra 

kretsar med information och uppmuntra ändring i resevanor för att minska de utsläpp av 

växthusgaser som våra medlemmar ger upphov till. Genomfört den 31 december 2015. 

Skogsstyrelsen 

Dialog  

Genom en kontinuerlig dialog med skogssektorn tydliggör vi skogspolitikens miljömål. Vi för en dialog 

i dagliga kontakter med skogens tjänstemän, genom träffar med det skogliga distriktsrådet samt 

genom företagsvisa besök hos alla de större virkesköpande organisationerna. Vi planerar minst fyra 

besök för dialog hos myndigheter och ideella organisationer. Genomfört den 31 december 2015. 

Återkoppling 

En särskild del av dialogen sker genom gemensamma besök i fält på avverkade objekt. Då träffas en 

skogskonsulent med ansvarig avverkningsledare, virkesköpare och/eller entreprenör och diskuterar 

miljöresultatet av avverkningen. Vi avser att genomföra cirka 40 sådana återkopplingar. Genomfört 

den 31 december 2015. 

Inventering  

Genom inventeringar tar vi reda på fakta om skogens tillstånd och hur skogliga åtgärder utförs. 

Resultaten sprids genom dialoger (se ovan), via hemsidan och genom artiklar i massmedia. Vi 

genomför bland annat polytaxinventering (inventering av miljöhänsyn i samband med skogliga 

åtgärder), och följer upp biologisk mångfald. Inventeringarna sker årligen. Vi planerar minst 6 olika 

inventeringar. Genomfört den 31 december 2015. 
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Stöd till natur- och kulturvård  

Genom att förmedla statliga stöd ökar Skogsstyrelsen skogens natur-och kulturvärden. Bidrag kan 

utgå till natur- och kulturvårdande åtgärder i skogen samt till anläggning och skötsel av ädla 

lövskogar.  

Skogsstyrelsen ska besluta om 3 000 000 kr i stöd för naturvårdande åtgärder och 400 000 kr i stöd 

för ädellövskog. Genomfört den 31 december 2015. 

Biotopskydd och naturvårdsavtal  

Genom beslut om biotopskydd och naturvårdsavtal skyddar Skogsstyrelsen livsmiljöer för hotade 

djur- och växtarter. Inom ramen för projektet Komet och utifrån skogsägarnas egna initiativ avser 

Skogsstyrelsen att besluta om ersättningar på 6 000 000 kr. Genomfört den 31 december 2015. 

Tjänsteresor  

Skogsstyrelsen arbetar för att minska koldioxidutsläppen från eget resande för att inte bidra till en 

ökande växthuseffekt. Vi avser att köpa in 3 etanoldrivna bilar. Genomfört den 31 december 2015. 

Sveaskog 

Naturvårdande skötselåtgärder  

Sveaskog har avsatt 20% av den produktiva skogsmarken till naturvårdsändamål. En del av detta 

utgörs av generell hänsyn vid avverkningar t ex kantzoner och mindre hänsynskrävande biotoper. 

Hälften av de 20% är våra naturvårdskogar, utvalda skogsbestånd som har eller kan utveckla stora 

naturvärden. I en del av dessa gör vi naturvårdande skötselåtgärder (NS) som syftar till att bevara, 

förstärka eller återskapa naturvärdena i bestånden. Det är ofta någon form av avverkningsåtgärd 

som görs, med eller utan virkesuttag beroende på behovet i beståndet. Dessa avverkningar kallas NS-

avverkningar och vi ökar successivt arealen NS-avverkning i Götaland. Under 2014 kommer vi att göra 

cirka 700 ha NS-avverkningar i Götaland. 

Vi avser att öka arealen NS-avverkningar i Götaland till 800 ha. Genomfört den 31 dec 2015. 

Skogsbruk utan stor miljöpåverkan  

Sveaskog avverkar varje år på ungefär 10 000 platser i Sverige, till det kommer ytterligare åtgärder 

som markberedning, plantering, röjning mm. På varje trakt finns oftast flera hänsynsytor av olika 

slag, t ex kantzoner, trädgrupper, kulturminnen och hänsynskrävande biotoper. I de kontroller som vi 

gör av kvalitén i utförandet av avverkningarna, klassar vi avverkningsåtgärdens påverkan på 

hänsynsytorna i tre kategorier: ingen, liten eller stor miljöpåverkan.  Vår ambition är givetvis att 

ingen påverkan ska ske men i realiteten blir det viss påverkan av olika skäl.  

Vi avser att minst 99 % av avverkningarna i Götaland ska utföras utan stor miljöpåverkan.  Gäller från 

2015 och framåt. 
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Klimatavtal 2013-2014 – Företag 

Länstrafiken Kronoberg 

Länstrafiken Kronoberg är en del av Regionförbundet södra Småland, med ansvar för den lokala och 

regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Den linjelagda busstrafiken utgör största delen av 

verksamheten. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild 

överenskommelse med respektive kommun eller landsting. All trafik utförs av fristående 

entreprenörer. 

Länstrafiken kan genom att ställa rätt krav på verksamhetens underleverantörer minska 

klimatpåverkan från sin verksamhet. Verksamhetens uppgift är även att utveckla och marknadsföra 

kollektivtrafiken så att fler väljer att resa kollektivt, vilket bidrar till att minska utsläppen från 

transporter. 

Länstrafiken Kronobergs åtgärder 

Biogas 

Alla bussar i Växjö stadstrafik drivs med biogas. Genomförs senast 2013-06-15. 

Testresenärer 

Ett projekt med testresenärer genomförs, för att öka resandet och antalet nya resenärer. Genomförs 

senast 2014-12-31. 

Biobränsle 

Biobränsledrivna bussar introduceras i regiontrafiken. Genomförs senast 2014-12-31. 

Ökat trafikutbud 

Tågtrafiken Hässleholm-Växjö förstärks, genom ökad turtäthet. Genomförs senast 2013-12-31. 

Ökad stadstrafik 

Ökad trafikproduktion och antal fordon i Växjö stadstrafik, för att öka resandet och antalet nya 

resenärer. Genomförs senast 2013-12-31. 

Snabblinjer 

Snabblinjer införs i regiontrafiken, för att öka resandet och antalet nya resenärer. Genomförs senast 

2013-12-31. 

Nya kundgrupper 

Insatser genomförs för att nå nya kundgrupper i företag, via arbetsgivare. Genomförs senast 2012-

12-31. 

Linnéuniversitetet 

Linnéuniversitetet bildades 2010 genom en sammanslagning av Högskolan i Kalmar och Växjö 

universitet och är ett av Sveriges nyaste lärosäten. Här läser ungefär 40000 studenter vid 150 

utbildningsprogram och 2000 fristående kurser. Med cirka 2000 anställda är Linnéuniversitetet en av 
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Smålands största arbetsgivare. Linnéuniversitetet bedriver ett aktivt arbete inom miljö och hållbar 

utveckling där det interna miljöarbetet har en viktig samordnande roll. Grunden för miljöarbetet är 

universitetets miljöpolicy samt hållbarhetsmål. De största delarna av Linnéuniversitetets 

klimatpåverkan kommer ifrån energianvändning i universitetets lokaler samt från tjänsteresor och 

transporter. 

Linnéuniversitetets åtgärder 

Energikartläggning 

Upprätta system för insamling och statistikbehandling av energiförbrukningar för samtliga 

universitetets byggnader. Genomföra energivandringar i alla byggnader tillsammans med 

fastighetsägare och personal och sammanställa dessa i en energikartläggning med avsikt att ta fram 

effektiviseringsåtgärder både på kort och på lång sikt. De byggnader som har sämst energiprestanda 

prioriteras. Genomförs senast 2014-12-31. 

Utbildningsinsatser 

Påbörja utbildningsinsatser riktade till verksamhetens personal om hur de kan bidra till minskning av 

energianvändning i universitetets lokaler. Genomförs senast 2014-12-31. 

Incitamentsavtal 

Incitamentsavtal ska där så är lämpligt och möjligt tecknas med universitetets fastighetsägare för att 

stimulera investeringar i energieffektiv teknik, så att både fastighetsägare och verksamhetsutövare 

kan dra ekonomisk nytta av åtgärder som reducerar energianvändningen i byggnaderna. Genomförs 

senast 2015-12-31. 

Central avstängning av datorer 

Utreda energibesparingspotentialen hos verktyg för automatisk nedstängning och uppstart av 

datorer och kringutrustning nattetid. Genomförs senast 2014-12-31.  

Distansmöten 

Öka användningen av distansmötesteknik i möten med externa kontakter. Utöka utbudet av 

faciliteter och utbilda personal inom den typ av distansmötesteknik som universitetet innehar. 

Genomförs senast 2014-12-31. 

Driftoptimering 

Universitetets arbete med optimering av byggnadernas olika energisystem fortsätter, med fokus på 

till exempel värme, venti¬lation, belysning, komfortkyla och datahallar. 

Där det är ekonomiskt rimligt, komplettera med undermätare för att veta hur energin används per 

system. Genomförs senast 2014-12-31. 

Växjö Taxi 

Växjö Taxi grundades 1939. Vid denna tidpunkt föddes iden att koordinera beställningsuppdrag 

genom en gemensam telefonväxel, vilket för denna tidsepok var helt revolutionerande. Än idag, mer 
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än 70 år senare, så är samma affärside högst aktuell. Vi är idag Växjös största taxibolag med mer än 

30 bilar anslutna till vår växel. 

Minskad klimatpåverkan är vårt fokus under de närmste åren, till förmån för både miljön och våra 

kunder. Vår största klimatpåverkan uppstår från våra fordon, de är därför vårt viktigaste instrument 

för att åstadkomma en hållbar miljö i framtiden. 

Växjö Taxis åtgärder 

Nya miljöbilar 

Vid inköp av nya taxibilar ska dessa uppfylla kraven enligt statlig miljöbilsdefinition. Genomförs 

senast 2013-12-31 

Alla miljöbilar 

Samtliga taxibilar inom Växjö Taxi uppfyller kraven enligt statlig miljöbilsdefinition. Genomförs senast 

2014-12-31 

Miljöpremie 

En särskild premie för inköp av biogas/el-hybridbilar införs. Genomförs senast 2014-12-31 

Energikartläggning 

En total energikartläggning genomförs av verksamheten i syfte att finna möjliga förbättringsåtgärder. 

Genomförs senast 2014-12-31 

Energieffektivisering 

Alla lysrör/lampor byts ut mot lågenergialternativ. Genomförs senast 2013-12-31 

Ecodriving 

Utbildning av samtliga taxiförare i besparingsåtgärder (EcoDriving) ska genomföras. Genomförs 

senast 2013-12-31 

Säker grön taxi 

Växjö taxi är certifierad och godkänd i steg 2 enligt Säker Grön Taxi. Genomförs senast 2014-12-31 

Avfallssortering 

Växjö taxi utökar avfallssorteringen så att den omfattar fler fraktioner, bl.a. matavfall. Genomförs 

senast 2013-12-31 

Klimat- och energiutbildning 

Utbildning i klimat- och energi med fokus på verksamheten för personal inom Växjö Taxi och 

beställningscentralen ska genomföras. Personalen ska involveras i framtagning av åtgärder för att 

minska utsläpp och energianvändning. Genomförs senast 2014-12-31 
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Klimatavtal 2012-2015 – Företag 

HSB 

HSB Sydost tillhör Sveriges största medlemsägda bostadskooperation som arbetar med bosparande, 

byggande och förvaltning. Vårt verksamhetsområde omfattar Kronoberg, Kalmar och Blekinge län. 

Vår affärsidé bygger på att vi genom tjänster och aktiv rådgivning skall tillgodose medlemmars och 

hyresgästernas behov av trygghet, ekonomisk nytta och grönt boende. Detta kallar vi ofta för ”Det 

goda boendet”. Bostadssektorn står för en stor del av energianvändningen i Sverige, HSB Sydost ser 

detta som den största utmaningen - att ta ett ansvar för miljöarbetet i vår region. Vi vill vara ett 

föredöme och inspirera andra genom att visa på goda exempel vid såväl nyproduktion som 

förvaltning av bostäder. 

HSB Sydosts åtgärder 

Nyproduktion 

HSB Sydost planerar att använda Miljöbyggnad som ett styrande verktyg under alla 

nybyggnadsprojekteringar från och med 2012-01-01, med målsättningen silver eller guld som 

resultat. 

Befintligt fastighetsbestånd 

Genomförande successivt 2012-01-01 till år 2015 

- Utbyte av befintlig styrutrustningar för värmesystem 

- Injustering av värmesystem 

- All ny utrustning som installeras ska vara energieffektiv 

Gröna arbetsplatser för alla medarbetare 

Från och med 2012-01-01 ska samtliga arbetsplatser/enheter uppfylla de interna kraven för en ”Grön 

arbetsplats”. Kriterier, upplägg och poängberäkning är under framtagande och kommer att 

presenteras på personaldagen den 15 december 2011. 

Information och utbildning för HSB-medlemmar 

- Klimatcheckarna är en check som går att använda till konkreta energiutredningar och 

projektledning. Beloppet av 100:-/lägenhet till bostadsföreningar minskar föreningens direkta 

kostnader för arbetena. 

- ”HSB Sydost on tour” 

HSB Sydost besöker medlemmarna för att inspirera, informera, svara på frågor.  

- E-Klimatavtal (HSB) 

Aktivt verka för klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet. 

- Klimatkonto (Internetbaserad tävling) 

Miljöfordon 
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Vid inköp av fordon ersätts dagens bensin och dieseldrivna bilar med biogas eller elfordon. 

Interna resor 

Drastiskt minska interna resor genom användande av videokonferens i större utsträckning. 

Landstinget Kronoberg 

Med cirka 5 300 anställda är Landstinget Kronoberg en av länets största arbetsgivare och har 

verksamhet på mer än 30 orter i länet. Hälso- och sjukvård är den dominerande verksamheten inom 

landstinget. Landstinget bedriver även tandvård och viss utbildning. Landstinget arbetar aktivt för att 

minska sin miljöpåverkan. Grunden för miljöarbetet är landstingets klimat- och miljöpolicy samt 

miljöprogram. Landstingets klimatpåverkan kommer främst från ett stort transportbehov samt 

användning av el, värme och vatten i lokalerna. 

Organisationens åtgärder 

Vindkraftverk 

Landstinget Kronoberg investerar i vindkraft, så att minst hälften av landstingets el-användning 

kommer från vindkraft senast år 2013. 

Eco Driving 

För att minska bränsleförbrukningen utbildas 150 medarbetare, som kör i tjänsten, i Eco Driving 

under 2012. 

Driftoptimering 

Fortsatt arbete med optimering av fastigheternas olika energisystem, till exempel ventilation, 

belysning, komfortkyla etc. 

Miljöklassad byggnad 

Den nybyggda vårdcentralen i Lessebo blir en miljöklassad byggnad enligt Green Building. Detta 

innebär att byggnaden använder 25 % mindre energi än nybyggnadskraven i Boverkets byggregler. 

Elfordon 

För att ersätta bensin-, diesel-, och etanolfordon köps elfordon in för att användas som driftsbilar och 

för interna transporter. 

Samåkning 

Utveckla landstingets bilpool för att förbättra samåkningsmöjligheterna mellan sjukhusen i Växjö och 

Ljungby. Detta medför att koldioxidutsläppen från tjänsteresor i landstinget minskar.  

Ekologiska livsmedel 

Inköpen av ekologiskt producerade livsmedel ska öka, så att andelen ekologiska livsmedel år 2012 

uppnår 40 % av det totala inköpsvärdet i kronor av landstingets totala livsmedelsinköp. 
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Stena Aluminium AB 

Stena Aluminium är Nordens ledande leverantör av återvunnet aluminium till gjuteri- och 

stålindustrin. Aluminiumåtervinning är grunden för Stena Aluminiums affärsverksamhet och genom 

att återvinna aluminium sparas 95 % energi jämfört med att tillverka ny aluminium. Verksamheten är 

trots detta energiintensiv och vår klimatpåverkan kommer främst från energianvändningen i 

produktionen. 

Stena Aluminiums åtgärder 

Produktionsspecifika åtgärder 

Energibesparande åtgärder genomförs för smält- och legeringsugnar samt i skänkhantering för att 

sänka gasol- och oljeförbrukningen till max 590 kWh per ton färdigvara tom 2012-12-31. Vid en 

produktion på 50 000 ton motsvarar sänkningen 500 000kWh. 

Energikartläggning 

En total energikartläggning genomförs av verksamheten i syfte att finna möjliga förbättringsåtgärder. 

Mål genomfört 2012-12-31. 

Tillvarata överskottsvärme 

Förutsättningar skapas för att överskottsvärme i produktionen tillvaratas och levereras till 

fjärrvärmenätet med en möjlig kapacitet på minst 15 GWh/år, vilket motsvarar uppvärmningen av 

mer än 800 villor i Älmhult. Mål genomfört 2012-12-31. 

Energikälla för uppvärmning 

Avveckling av fossil uppvärmning av kontorslokaler genomför genom att nyttja fjärrvärme. Mål 

genomfört 2012-12-31. 

Ecodriving 

Personal som kör bil i tjänsten erbjuds utbildning i sparsam körning. Utbildningsinsats genomförd 

2012-12-31. 


