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Åtgärdsprogram för 2015-2016, Ängelholms miljöplan 2014-2021 
 
De fyra övergripande åtgärderna i detta åtgärdsprogram för 2015-2016 är utvalda för att bidra till 
att målen i kommunens miljöplan 2014-2021 (MP) antagen 2012-11-26 i KF § 230 uppfylls, men 
även för att nå resultat i utmaningen från Länsstyrelsen att bidra till ett 100 % fossilfritt Skåne 
(FS) som antogs 2013-09-18 av KS § 227. Dessutom har kommunen blivit medlem i Sveriges 
Ekokommuner (SE) sedan 22 maj 2014, vilket innebär att flera gröna nyckeltal ska redovisas och 
förbättras.   
 
De miljöinriktningar som kommunen genom miljöplanen valt att arbeta med är God 
vattenkvalitet; En levande natur och friskt ekosystem; Effektiv och hållbar användning och 
produktion av energi; Hållbart transportsystem; En levande och god bebyggd miljö och 
Upphandling utifrån ett miljö och hållbarhetsperspektiv.  
 
Under varje åtgärd redovisas förslag på aktiviteter. Varje åtgärd har en ansvarig nämnd som 
bevakar i budgetprocessen för 2015 att resurser finns för det arbete som behöver göras under 
2015 och som inte ryms i ordinarie budgetram. Sedan överlämnas resurser och ansvar till angivet 
huvuduppdrag i den nya kommunorganisationen. Flera av de ingående förslagen passar utmärkt 
att arbeta fram i en agila arena under 2015.  
 
I dokumenten ska tydligt framgå hur, när och till vem uppföljning ska ske.  
 
Åtgärd nummer 1.  
 
Ta fram policys för trafik och resor. 
 
Förslag på ingående moment:  

• Regler för miljökrav vid upphandling av nya bilar. 
• Utfasningstakt för bilar som ej är 100 % fossilbränslefria.  
• Inköp av elbilar.  
• Begränsa möjligheten att använda egen bil i tjänsten.  
• Revidering av policy för resor inom tjänsten. 
• Möjlighet till incitament för att öka antalet resor till och från arbetet med cykel eller 

kollektivtrafik, t.ex. cykelförmån för anställda. 
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• Utreda möjligheten att tillsammans med extern aktör införa bilpool för kommunens 

ändamål som utanför kontorstid kan bokas av allmänheten. 
• Kostnadsfri parkering för miljöbilar enligt norm (ca 95 gram CO2/km i utsläpp) 
• Uppdrag till Ängelholmshem att utreda möjligheten att erbjuda bilpooler för boende på 

stationsområdet, gärna i samverkan med andra fastighetsbolag.  
• Nyckeltal 

o Antal resor med kollektivtrafik (resor/inv). SE 
o Transportenergi för tjänsteresor med bil (kWh/årsarbetare). SE 
o CO2-utsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare). SE 
o Mängd fossilt bränsle i transporter. FS 

 
Budget för 2015: KS 
Ansvarig från 2015: Servicestöd 

 
Åtgärd nummer 2.  
 
Ta fram en klimat- och energistrategi. Många bra och ambitiösa energiplaner finns att tillgå på 
nätet, för inspiration. Det finns dessutom ett lagkrav på att kommunen ska ha en aktuell plan för 
inköp, distribution och användning av energi.  
 
Förslag på ingående moment: 

• En grundlig nulägesanalys av energianvändningen i för kommunal verksamhet använda 
lokaler.  

• Ge ett uppdrag till Ängelholmshem att ta fram en klimat- och energistrategi vad gäller 
deras och Ängelholmslokalers fastighetsbestånd.   

• Åtgärder för att nå målet ingen fossil energi i byggnader, genom effektivisering och 
omställning.  

• Åtgärder för att nå målet ingen användning av fossil el.  
• Åtgärder för att främja och stimulera förnybar energiproduktion.  
• Nyckeltal 

o Koldioxidutsläpp (ton/invånare) SE 
o Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler (%). SE 
o Mängd fossil energi i byggnader. FS 
o Använd mängd fossil el. FS  

 
Budget för 2015: Tekniska nämnden,  
Ansvarig från 2015: Huvuduppdrag samhällsutveckling.  

 
Åtgärd nummer 3.  
 
Öka den biologiska mångfalden i kommunen. 
 
Förslag på ingående moment: 

• Instifta små tätortsnära gröna reservat 
• Instifta kommunala naturreservat 
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• Undersök möjligheterna att anlägga gröna korridorer enligt intensioner i 

grönstrukturplan. 
• Kampanjer för att öka arealen våtmark i kommunen 
• Anlägg en våtmark i Brandsvig 
• Utreda incitament för att få lantbrukare att anlägga skyddszoner vid vattendrag och sjöar.  
• Kommunens skogar ska vara PEFC-certifierade för hållbart skogsbruk.  
• Införa balanseringsprinciper vid exploatering 
• Nyckeltal 

o Andel skyddad natur (%). SE 
o Andel PEFC-certifierade skogsbruk ( %) SE 
o Arealen skyddszon vid vattendrag 
o Areal anlagd våtmark 

 
Budget för 2015: Miljönämnden 
Ansvarig från 2015: Huvuduppdrag samhällsutveckling.  

 

Åtgärd nummer 4.  
 
Kommunen ska arbeta aktivt för att bli en hållbar kommun genom att inte försämra 
förutsättningarna för kommande generationer. 
 
Förslag på ingående moment: 

• Utreda om kommunen ska införa ett miljöledningssystem 
• Öka mängden inköpta ekologiska livsmedel  
• Verka för att öka mängden närproducerade livsmedel i kommunens kök 
• Alla skolor i kommunen ska vara Grön Flagg-certifierade 
• Minska kommunens avfallsmängd 
• Införa källsortering i stadsrummet och på kommunens stränder. 
• Verka för en giftfri vardag i kommunens verksamheter 
• Analysera och åtgärda orsaker till att kommunen avloppsslam innehåller för höga halter 

tungmetaller. 
• Utreda möjligheterna att öka reningsverkets möjligheter att filtrera bort läkemedelsrester i 

samband med utökningen av verkets kapacitet.  
• Utreda beräkning av ekosystemtjänster i planarbetet.  
• Verka för minskad förbrukning av vatten.  
• Förstärka skyltningen av cykelvägarna för att göra det enklare att transportera sig med 

cykel inom kommunen 
• Nyckeltal 

o Andel ekologiskt odlad åker (%). SE 
o Total mängd hushållsavfall (kg/invånare) SE 
o Tungmetallhalter i avloppsslam (mg/kg TS) SE 
o Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen (%) SE 
o Förbrukning av dricksvatten (l/inv) 
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Budget för 2015: KS, resurser för utredning av miljöledningssystem 
Ansvarig från 2015: Huvuduppdrag samhällsutveckling. 

 
 
 
 
 
Karin Valtinat 
Miljöchef 
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