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INLEDNING 
Ett miljöprogram med tillhörande åtgärdsplan antogs av kommunfullmäktige i december 

2015. Miljöprogrammets mål och åtgärdsplanens åtgärder ska följas upp en gång om 

året. Detta dokument redogör hur åtgärderna i åtgärdsplanen 2019-2020 har genomförts.  

Ansvar och organisation: 

Alla förvaltningar, nämnder, styrelser och helägda kommunala bolag har ett ansvar för 

att leva upp till miljöprogrammets intentioner och mål. Kommunikation och 

koncerntanke är ledord i kommunens miljöarbete.  

För varje mål har en eller flera funktioner, avdelningar, förvaltningar eller bolag 

identifierats som huvudansvariga. Det betyder inte att de angivna är ensamt ansvariga för 

målet. Några mål berör endast enskilda avdelningar eller funktioner, men många mål 

kräver delaktighet och samarbete mellan olika delar av kommunens verksamheter.  

Bedömning av åtgärder: 

Den ansvariga förvaltningen, bolaget, avdelningen eller funktionen har följt upp sina 

åtgärder genom att bland annat färgbedöma åtgärderna. Åtgärderna har färgbedömts 

utifrån följande beskrivning: 

 Det här gick inte som vi hade tänkt oss.  

 Vi är definitivt igång, men resultatet är inte vad vi hade tänkt oss.  

 Det här är bra, med något litet undantag.  

 Det här gick precis så bra, eller bättre, än vi hade tänkt oss.  

Utöver att bedöma genomförandet av åtgärden har respektive enhet redovisat hur 

åtgärden genomförts.  

Bedömning av mål: 

En del av målen är mätbara och kan bedömas utifrån fastställda målindikatorer. Andra 

mål har mer karaktär av inriktningsmål utan mätbara målindikatorer. Dessa mål bedöms 

utifrån hur väl åtgärderna har lyckats. I bedömningen har olika åtgärder olika relevans 

för måluppfyllelsen och kan ha större eller mindre påverkan på måluppfyllelsen.  

Sammanställning av måluppföljningen har gjorts av hållbarhetsutvecklaren. Men 

underlaget har varit redovisade målindikatorer och verksamheternas bedömningar av 

beslutade åtgärder. Målen har färgbedömts utifrån samma beskrivning som används vid 

bedömning av verksamhetsplanens mål:  

 Målet är inte nått.  

 Målet är inte nått men vi rör oss mot det.  

 Målet är nästan nått.  

 Målet är nått.  
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MÅL 1: UTSLÄPPEN AV VÄXTHUSGASER SKA MINSKA 

MED MINST 20 PROCENT MELLAN 2015 OCH 2025. 

 

Förtydligande: Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 10 procent mellan 
2011 och 2018. Målet gäller den geografiska kommunen, exklusive industrisektorn, 
och sätts i relation till antal invånare. Siffrorna baseras på utsläpp som härstammar 
från fossila källor. 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Samhällsbyggnadsförvaltningen  

Minskning av 

växthusgasutsläpp 

(CO2-ekv), i 

relation till utsläpp 

2011 

16 % 

Kommentar 

Förändringen 2018-19 visar på ökande utsläpp om 4 % Co2-ekv per person och år. 

Ökningen återfinns även på regional nivå. Gentemot utgångsåret 2011 är 

minskningen 16 %, strax lägre än 16,7 % hittills, för jämn minskning för att nå 

målet. Förändringen är beräknad på 2017 års värde eftersom siffrorna rapporteras 

med två års förskjutning. 

De kategorier som har bidragit till störst utsläppsminskningar relativt till föregående 
år är uppvärmning av bostäder och inrikes sjöfart. Ökande utsläpp kommer 
framförallt från personbilar, lastbilar och mopeder och motorcyklar. (intressant att 
utsläpp från inrikes flyg ökar i Höganäs. Ca 11 ton per år tot, bör vara kopplat till 
flygfältet.) 

1:1 INSTALLERA FLER SOLCELLS-ANLÄGGNINGAR. 

Utreda förutsättningar för solceller och installera där det är kostnadseffektivt. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

HHM: Årligen 

rapportera antal 

byggnader med 

solceller i relation till 

antal ny- och 

ombyggnader. TFF: 

Årligen rapportera 

statistik från Vitec 

över mängd och 

andel 

egenproducerad 

el. 

HHM & TFF 
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Kommentar 

Höganäs kommunkoncern har efter 2019 en total installerad effekt på 652 kW 

solceller som beräknas leverera 630 MWh per år. Under 2019 levererades 433 MWh 

från dåvarande anläggningar. Under 2019 har solceller installerats på fastigheterna 

Delfinen, Sälgen, Centralförrådet samt utvecklingscentrum och räddningstjänstens 

lokaler. 

Höganäshem har i nyproduktionen på Sjöcrona gjort bedömningen att inte installera 
solceller på grund av låg lönsamhet. 

1:2 MINSKA OCH EFFEKTIVISERA TRANSPORTER MED 

NEGATIV MILJÖPÅVERKAN. 

Verksamheterna ska genom olika åtgärder minska behovet för transporter samt 
effektivisera de transporter som görs. Exempel på åtgärder inkluderar utbildning i 
eco-driving, utöka antal trygghetskameror, inköp via internet, förbättra 
förutsättningar för distansmöten för tjänstemöten och med brukare samt använda 
kommunens bilar framför privata bilar 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Varje verksamhet 

redovisar vilka 

åtgärder som har 

tagits. 

Hållbarhetsutvecklaren 

redovisar resor med 

egen bil i tjänsten och 

resor bokade genom 

kommunens resebyrå 

HOAB, KLK, KUF, 

SBF, SOC & TFF 
 

Kommentar 

Under 2019 har en ny rese- och mötespolicy antagits, policyn uppmuntrar till 

distansmöten via Skype och det har anammats av kommunens verksamheter. 

Policyn uppmuntrar även till gång och cykeltransport för korta resor och kollektiva 

färdmedel för längre resor, det har också anammats av kommunens verksamheter. 

Verksamheterna gör i stor utsträckning sina inköp över internet och får då 

samordningsfördelar vid varutransporterna. 

De flygresor som görs av kommunen domineras av flyg till och från Stockholm 
(60 % 2019). Under 2019 gjordes 220 resor till eller från Stockholm med flyg och 
drygt 140 resor med tåg till eller från Stockholm. Trots en ny resepolicy har mer än 
varannan resa till Stockholm gjorts med flyg. 

Klimatpåverkan från flygresorna består av 45 ton koldioxid, hälften av utsläppen (20 
ton) kommer från flygresor till och från Stockholm. 
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Under 2019 betalades 700 000 kr för resor med egen bil i tjänsten, det motsvarar 
ca 40 000 mil i bil som gav utsläpp på ca 60 ton koldioxid. 

  

1:3 TA FRAM ETT KLIMATVÄXLINGSPROGRAM. 

Ta fram ett förslag på klimatväxlingsprogram för kommunens transporter. I ett 
klimatväxlingsprogram läggs en intern avgift på resor som medför stora utsläpp av 
växthusgaser. Pengarna som tas in på detta sätt kan sedan användas för att stimulera 
ett hållbart resande eller andra klimatrelaterade projekt. Undersök hur olika modeller 
för insamling och användning av medel passar de lokala förutsättningarna. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

2 019 

Åtgärden är 

genomförd när ett 

förslag är 

framtaget. 

KLK 
 

Kommentar 

Förslag på klimatväxlingsprogram tas fram under 2020. 

1:4 I DETALJPLAN UPPMÄRKSAMMA MÖJLIGHET TILL 

SOLCELLER PÅ BYGGNADER DÄR DET ÄR LÄMPLIGT 

 

I detaljplan uppmärksamma möjlighet till solceller på byggnader där det är lämpligt 
samt lyfta fram fossilfria värmekällor och fjärrvärme. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Redovisa åtgärder SBF 
 

Kommentar 

Möjligheten till solceller och fossilfria värmekällor tas upp i planbeskrivning där 
möjlighet finns, senast i planarbetet med detaljplan för Tornlyckan. 



 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, Åtgärdsplan till miljöprogrammet 2019-2020 9(52) 

MÅL 2: HÖGANÄS SKA MINSKA SIN 

ENERGIANVÄNDNING MED MINST 25 PROCENT MELLAN 

2011 OCH 2025 

 

Förtydligande: Energianvändningen ska minska med minst 20 procent mellan 2011 
och 2020. Målet gäller såväl förvaltningar som helägda kommunala bolag. Målet 
inkluderar uppvärmning och el. Energianvändning från transporter behandlas i 
transportområdet. Målet gäller absoluta tal och inte per invånare. Målet är 
normalårskorrigerat. 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Alla förvaltningar 

och helägda 

kommunala bolag 

har ett ansvar för 

genomförande. 

 

Minskning av GWh, i 

relation till 

energianvändningen 

2011. 

21 % 

Kommentar 

Kommunens energianvändning minskar i snabbare takt än planerat. 
Energianvändningen har minskat med 21 procent sedan jämförelseåret 2011, 
fortsätter minskningen i samma takt framöver kommer målet att nås före 2025. 
Åtgärderna på detta område har gått mycket bra med uteslutande mörkgröna och 
ljusgröna bedömningar. 

 

2:1 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EFFEKTIVARE DRIFT. 

Exempel på åtgärder är konvertering och uppkoppling av DUCar till 
Enterpriseservern, installation av väderstation, införskaffning av energieffektiva 
transformatorer, avveckling av fysiska servrar och optimering av reningsprocessen 
på reningsverket. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Årlig redovisning av 

genomförda 

åtgärder. Årlig 

uppföljning av 

energistatistik. 

HEAB, HHM, KLK & 

TFF 
 

Kommentar 

Arbetet med att skapa effektivare drift av kommunens verksamheter pågår på flera 

områden. IT avdelningen har under året avvecklat 21 servrar och nästan alla möjliga 
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byten till virtuella servar är gjorda. Energieffektiviseringseffekter i VA verksamheten 

blev lägre än förväntat till stor del på grund av stora nederbördsmängder under 

hösten. Arbete med energieffektiva transformatorer har påbörjats. 

2:2 MINSKA ENERGIANVÄNDNINGEN GENOM ATT BYTA UT 

BELYSNINGSPUNKTER. 

Byta ut belysning med kvicksilver och högtrycksnatrium till LED vid gator och 
cykelvägar samt vid HEABs ställverk. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Redovisa åtgärder HEAB och SBF 
 

Kommentar 

Belysning i kommunens verksamheter byts kontinuerligt ut mot mer energisnål 

alternativ. under 2019 byttes 850 armaturer ut till LED i vår stadsmiljö och 15 

ljuspunkter vid våra ställverk byttes ut. 

 

2:3 NYPRODUKTION BYGGS MED MAX 70 KWH 

FÖRBRUKNING PER KVM. 

Föreskrivs i projekteringen. 
 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Årlig redovisning av 

antal ljuspunkter 

som blivit utbytta till 

energieffektivare 

alternativ. 

HHM 
 

Kommentar 

Under året färdigställdes 2 byggnader på kvarteret Flötsen 9. 

Energiförbrukningen är 65 kWh/m2. 
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2:4 MINSKA ENERGIANVÄNDNINGEN GENOM STÖRRE 

MEDVETENHET OCH RESTRIKTIVITET. 

Verksamheterna utarbetar en plan innehållande en lista med åtgärder som minskar 
energianvändningen. Varje medarbetare ska involveras på arbetsplatsträff och bidra 
till att upprätta en åtgärdslista för varje enhet. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Redovisa åtgärder HOAB, KUF & SOC 
 

Kommentar 

Verksamheterna och dess medarbetare arbetar för minskad energianvändning. Flera 

verksamheter har tagit fram planer för minskad energianvändning och fortsätter 

arbeta efter planerna. Återstående verksamheter kommer ta fram planer och vidta 

åtgärder som identifieras. Framtagna planer finns tillgängliga på arbetsnätet. 

Energieffektiviseringsåtgärder har lyfts på arbetsplatsträffar i verksamheterna. 

 

2:5 TA FRAM EN ENERGIPLAN OCH INTEGRERA DENNA I 

MILJÖPROGRAMMET. 

Vid revidering av miljöprogrammet ska en energiplan tas fram och integreras i 
miljöprogrammet. Syftet är att långsiktigt säkerställa att kommunens energibehov 
tillgodoses samt att minska utsläppen av växthusgaser genom att effektivisera 
energianvändningen och minska användningen av icke förnybar energi. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

2 021 

Åtgärden är 

genomförd när 

energiplanen är 

framtagen och 

integrerad i 

miljöprogrammet. 

KLK 
 

Kommentar 

Energiplan tas fram under 2020 och integreras i miljöprogrammet. Energiplanen 

antas i samband med beslut om revidering av miljöprogrammet, planerat till 

november 2020. 
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2:6 SYSTEMATISKT ENERGIARBETE (SEA). 

Brukarbeteende (ändrat beteende), energi-ronderingar (med verksamheten), 
visualisera energiförbrukningen, genomföra energispartävlingar i förskolor och 
skolor 
 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

2 020 
Beskriv 

åtgärdsarbetet 

TFF 
 

Kommentar 

Åtgärden skall genomföras under 2020 

 

2:7 ENERGIMÅL 2022 

Energi-kartlägga samtliga byggnader, urvalsprocess byggnad och typ av åtgärd, 
genomföra åtgärd. Driftoptimera befintliga byggnader. Målvärde 135 kWh/kvm per 
år. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

2 022 
Beskriv 

åtgärdsarbetet 

TFF 
 

Kommentar 

Under 2019 har solceller installerats på Delfinen, Sälgen, Stationshuset, UC, 

Räddningstjänsten och centralförrådet. Total installerad effekt är 211 kW som 

beräknas ge 200 MWh/år 

Vi har också bytt belysning på Bruksskolan, Kullagymnasiet, Tornlyckeskolan 
Väsbyhemmet och Eric Ruuth kulturhus. 

Väsbyhemmet har fått ny ventilation och handlingar har tagits fram på 
ventilationsbyte på centralförrådet och vi skall installera värmepump på Vikhaga. 

Arbetena på centralförrådet och Vikhaga kommer inte påbörjas förrän 2020. 
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MÅL 3: HÖGANÄS KOMMUN SKA SENAST 2020 ENBART 

ANVÄNDA VÄRMEENERGI FRÅN FJÄRRVÄRME ELLER 

FÖRNYBARA KÄLLOR. 

  

Förtydligande: Målet gäller såväl förvaltningar som helägda kommunala bolag. 
Målet gäller normaldrift. Kommunen har dieseldrivna reservkraftverk som kan 
användas i undantagsfall, till exempel vid strömavbrott. 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Teknik-och 

fastighetsförvaltningen, 

AB Höganäshem och 

Höganäs Energi. 

 

Andel 

värmeenergi från 

fjärrvärme och 

förnybara källor, 

angivet i procent 

av total 

värmeenergi 

100 % 

Kommentar 

Målet är uppnått, värmeenergi kommer från fjärrvärme och förnybara källor. 

 

3:1 NYPRODUKTION BYGGS I FÖRSTA HAND MED 

FJÄRRVÄRME ELLER NÄRVÄRME. 

Inför varje projekt utvärdera praktiska och ekonomiska förutsättningar. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Årlig redovisning av 

andel byggprojekt 

som byggts med 

fjärr- eller närvärme. 

HHM 
 

Kommentar 

I Höganäshems nyproduktion under året installerades det 100% fjärrvärme. 
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3:2 FORTSÄTTA MED BIOGAS ALTERNATIV 

FJÄRRVÄRME/NÄRVÄRME I FÖRSTA HAND I 

HÖGANÄSHEMS FASTIGHETER. 

Utreda hur vi kan ändra befintliga gasanläggningar till minskad gasförbrukning. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Årlig redovisning av 

hur stor andel av 

värmeenergin som 

kommer från 

biogas, fjärrvärme 

och närvärme. 

HHM 
 

Kommentar 

Planen ligger fast, dock inga åtgärdade projekt under 2019. 

 

3:3 I DETALJPLAN LYFTA FRAM FOSSILFRIA VÄRMEKÄLLOR 

OCH FJÄRRVÄRME. 

I detaljplan uppmärksamma lyfta fram fossilfria värmekällor och fjärrvärme. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Frågan ska ha 

funnits med i alla 

detaljplaner där 

det är relevant. En 

bedömning görs 

årligen. 

SBF 
 

Kommentar 

Möjligheten till fjärrvärme tas upp i planbeskrivning där möjlighet finns, senast i 

planarbetet med detaljplan för Tornlyckan. 
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3:4 TRYGGA FRAMTIDA TILLGÅNG TILL BIOGAS FÖR 

UPPVÄRMNING AV KOMMUNENS BYGGNADER. 

Höganäs Kommun köper sedan 2017-10-01 biogas via ett HBV*-avtal och är med 
detta helt fossilfri avseende uppvärmningen av byggnaderna. Avtalet löper till 2021-
12-31. Dessförinnan måste Höganäs Kommun påverka HBV eller annan så att 
tillgången tryggas även i framtiden. 

*HBV är inköpsfunktion till Sveriges allmännyttiga bostadsbolag med fokus på 
ramavtal för fastighetsnära tjänster. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

2 021 Genomfört ja/nej TFF 
 

Kommentar 

Avtal finns fram till och med 2021 för kommunens biogasanvändning för 

uppvärmning. 
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MÅL 4: ANDELEN RESOR MED KOLLEKTIVTRAFIK, CYKEL 

OCH GÅNG SKA VARA MINST 35 PROCENT 2025 

 

Förtydligande: Målet gäller den geografiska kommunen och omfattar alla resor som 
görs, såväl inom kommunen som in i och ut ur kommunen. 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

och teknik- och 

fastighetsförvaltningen. 
 

Andel resor till 

fots, med cykel 

och 

kollektivtrafik i 

relation till totalt 

antal resor, 

angivet i 

procent 

30 % 

Kommentar 

Resor i kommunen med kollektivtrafik, cykel och gång har utvecklats från 27% 

2013-30% 2019, målvärde 35%. Förändringstakten behöver dubbleras för att målet 

ska nås. Höganäs Översiktsplan som antogs 2019 prioriterar dessa resesätt högre än 

tidigare översiktsplan. Samtidigt har kommunen begränsad rådighet över hur resor 

inom kommunen görs. 

Kommunkoncernen arbetar med resornas miljöpåverkan genom en ny rese och 
mötespolicy som antagits 2019 och medför att miljöpåverkan från kommunens resor 
och möten minskar. Sedan tidigare är fossilfria drivmedel prioriterade i koncernens 
fordon. 

4:1 ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN FÖR CYKELFÖRVARING 

Höganäshem ska bygga fler cykelrum alternativt låsbara cykelställ. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Rapportera årligen 

antal tillkomna 

cykelplatser. 

HHM 
 

Kommentar 

Höganäshem har byggt ett 20-tal låsbara cykelplatser under året. 
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4:2 FÖRBÄTTRA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDARBETARE ATT 

RESA MED KOLLEKTIVTRAFIK, CYKEL OCH GÅNG I TJÄNSTEN 

OCH TILL JOBBET. 

Genom enkla åtgärder ska de anställda uppmuntras att välja gång, cykel eller 
kollektivtrafik istället för bil i tjänsten samt till och från jobbet. Exempel på åtgärder 
är att tillhandhålla cyklar, el-cyklar, stegräknare, låneparaplyer, låneregnställ och 
kollektivtrafikbiljetter samt genom kampanjer som inspirerar anställda att gå eller 
cykla till och från jobbet. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Årlig redogörelse av 

vilka aktiviteter som 

har genomförts 

samt hur 

förutsättningarna 

har förändrats. 

HHM, HOAB, KLK, 

KUF, SBF, SOC & TFF 
 

Kommentar 

Flera olika initiativ har genomförts under året. Teknik och fastighetsförvaltningen 
hade en tävling som hette cykla eller gå till jobbet, där man bland annat kunde vinna 
en hövding hjälm. Kultur och fritidsförvaltningen har skaffat företagskonto till 
kollektivtrafiken för att underlätta tjänsteresor med kollektivtrafik. på 
socialförvaltningen uppmuntras chefer och medarbetare att använda gång, cykel eller 
buss. Inom en enhet har medarbetare fått en stegräknare och inom en annan enhet 
har det hållits en stegräkningstävling. Flera enheter använder kommunens cyklar till 
tjänsteresor. Skånetrafiken gjorde om sitt biljetthanteringssystem under 2019 vilket 
försvårat för kommunen att underlätta för anställda att resa kollektivt, 
stödstrukturen har inte varit tillgänglig. 
 

4:3 TA FRAM EN TRAFIKPLAN MED TILLHÖRANDE 

HANDLINGSPLAN. 

Trafikplanen ska bland annat syfta till att öka andelen resor med kollektivtrafik, cykel 
och gång. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

2 021 
Trafikplanen 

antagen. 

SBF 
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Kommentar 

Framtagandet fortgår enligt plan 

 

 

 

4:4 CYKELPLAN MED TILLHÖRANDE ÅTGÄRDSPLAN. 

Ta fram en cykelplan med tillhörande åtgärdsplan. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

2 021 Antagen politiskt. SBF 
 

Kommentar 

Cykelplanen kommer att ingå i trafikplanen som fortgår enligt plan. Arbetet är 
påbörjat. 
 

4:5 LOKALISERA BOSTADSOMRÅDEN OCH STÖRRE 

ARBETSPLATSER KOLLEKTIVTRAFIK- OCH SERVICENÄRA. 

Ta med dessa aspekter i samhällsplaneringen i största möjliga mån. 

Detaljer 

 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Årlig bedömning. SBF 
 

Kommentar 

Det har tagits hänsyn till detta i arbetet med Översiktsplan 2035. 
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MÅL 5: ANTALET LADDNINGS STÄLLEN FÖR ELBILAR SKA 

ÖKA VARJE ÅR FRAM TILL 2025. 

 

Förtydligande: Målet gäller antal laddningsställen i den geografiska kommunen. Med 
laddningsställen avses en plats där det finns en eller flera ”vanliga” laddstolpar eller 
en plats med snabbladdningsstation. Möjlighet att ladda elbilar ska finnas på 
strategiska platser, det vill säga där människor uppehåller sig en längre tid, till 
exempel på arbetet eller vid boende i flerfamiljshus. Laddningsställen som räknas in i 
målet kan vara kommunens eller extern aktörs, dock räknas inte laddning vid 
enbostadshus in. 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Teknik- och 

fastighetsförvaltningen, 

samhällsbyggnadsförvaltningen 

och Höganäs Energi AB 

 

Antal 

laddningsställen i 

den geografiska 

kommunen. 

40 

Kommentar 

De 34 laddningspunkterna som vi förutsatte oss att bygga har så också blivit gjorda. 
Dessa är placerade runt om i vår kommun på strategiskt utvalda platser. 
Laddsessionerna har överträffat förväntningarna. 
 

5:1 UTBYGGNAD AV LADDSTOLPAR. 

Flera förvaltningar och bolag kommer att installera laddstolpar. HEAB kommer 
bygga 34 publika laddstolpar under första etappen under 2019. HHM, TFF och RTJ 
kommer att installera laddstolpar i anslutning till sina fastigheter. SBF ska lyfta fram 
laddningsställen för elbilar ska som ett alternativ i planbeskrivningsmallen som 
används vid framtagande av detaljplaner. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Årlig redovisning av 

antalet laddstolpar 

som blivit uppförda. 

HEAB, HHM, RTJ, SBF 

& TFF 
 

Kommentar 

De 34 laddningspunkterna som planerades har blivit uppförda. Användningen har 

överträffat förväntningarna. Höganäshem bygger ut laddinfrastruktur i samband 

med nyproduktion. Räddningstjänsten har monterat eluttag på fastigheten för 

långsamladdning av fordon. 
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MÅL 6: MINST 75 PROCENT AV KOMMUNENS EGNA 

OCH UPPHANDLADE TRANSPORTER SKA SKE MED 

FÖRNYBARA BRÄNSLEN SENAST 2025. 

 

Förtydligande: Målet gäller: förvaltningarnas och de helägda kommunala bolagens 
egna fordon, upphandlade persontransporter, upphandlade tjänster utförda med hjälp 
av lastbilar, arbetsmaskiner och liknande samt transporter av varor kommunen 
köper in. 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Kommunens egna 

fordon: respektive 

förvaltning i 

samarbete med 

fordonsansvarig.. 

 

Andel av 

kommunens fordon 

som drivs med 

förnybara bränslen. 

55 % 

Upphandlade 

persontransporter: 

ansvariga för 

färdtjänst och 

skolskjuts 

 

Andel 

upphandlade 

persontransporter 

som drivs med 

förnybara bränslen. 

 

Upphandlade tjänster 

med arbetsmaskiner: 

fordonsansvarig. 

 

Andel 

upphandlade 

tjänster utförda 

med hjälp av 

lastbilar, 

arbetsmaskiner där 

förnybara 

drivmedel 

används. 

 

Transporter av varor: 

upphandlingsenheten. 

De helägda 

kommunala bolagen 

ansvarar för sina 

fordon och 

upphandlade 

transporter. 

 

Andel transporter 

av kommunens 

inköpta varor som 

drivs med 

förnybara bränslen. 
 

Kommentar 

Andel av kommunens fordon som drivs med förnybara bränslen är endast 55%. 

Under året har det varit svårt att få tag på gasdrivna bilar på grund av långa 

leveranstider. Därför har en del bensin och dieselbilar införskaffats. 

Förnybara drivmedel i upphandlade transporter kommer att börja gälla från 2020 för 
genomförda upphandlingar. 
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6:1 BYT UT BILAR TILL MILJÖVÄNLIGA ALTERNATIV. 

Vid nyanskaffning av personbilar skall kommunens tjänstefordonspolicy följas 
gällande val av fordon. Undantaget är när storlek eller specifik egenskap t.ex. 
lastförmåga, efterfrågas. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 
Hur ska uppföljning ske Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Årlig redovisning av 

fordonsflottan. Bolagen 

redovisar sina fordon, 

kommunens 

fordonsansvarige 

rapporterar leasade 

bilar. Var verksamhet 

redovisar egenägda 

bilar. 

HEAB, HHM, 

HOAB, KUF, TFF, 

SBF, SOC & UTB 

 

Kommentar 

Under rådande förutsättningar med framförallt leveransproblem i tid för gasbilar har 

andelen hybrid el/bensin ökat. totalt nyanskaffades 25 fordon 2019, av dem utgjorde 

35 % bensin och dieselbilar. 11 av 25 bilar var bensin/el hybrider och fem bilar hade 

gasdrift. 

 

6:2 KLIMATKOMPENSERA LOKALT FÖR DE ARBETSFORDON 

DÄR DET SAKNAS FOSSILFRIA ALTERNATIV. 

Höganäs Energi har tolv bilar som är svåra att byta ut, där snittet är 1400 mil per bil 
och år. Dessa klimatkompenserar Höganäs Energi för genom att varje år avsätta 
pengar som sedan ska investeras i klimatprojekt i kommunen. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Årlig redogörelse av 

hur mycket pengar 

som har avsatts för 

lokal 

klimatkompensation 

och vad dessa har 

använts till. 

HEAB 
 

Kommentar 

Under året har klimatkompenseringspengarna används till att bygga ny 

fångstanläggning för att kunna ta tillvara ännu mera spillvärme. 
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6:3 ÖKA ANVÄNDNINGEN AV FÖRNYBARA BRÄNSLEN I 

UPPHANDLADE TJÄNSTER DÄR TRANSPORTER ÄR EN 

BETYDANDE DEL. 

Upphandlingsenheten är behjälplig gentemot ansvarig förvaltning. 
Upphandlingsenheten ska påminna, informera, vägleda om när det är möjligt/inte 
möjligt att ställa krav på förnybara bränslen. Upphandlingsenheten ska även titta på 
hur andra kommuner har gjort om det inte är proportionerligt mot uppdragets 
värde. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Upphandlingsenheten 

ska årligen rapportera 

andelen centralt 

upphandlade avtal 

där transporterna 

utförs med förnybara 

bränslen. Var 

verksamhet 

rapporterar vilka krav 

de ställt på transporter 

i sina avtal. 

KLK, SOC, TFF & 

UTB 
 

Kommentar 

Miljökrav för taxi som används som skolskjuts är att dessa ska övergå till att vara 

drivna av förnybara drivmedel. Senast 2020-01-01 ska andelen personbilar, som 

används för skolskjuts med taxi, uppgå till minst 75 % drivna av förnybara 

drivmedel, t ex biogas eller el. Fordon ska som lägst uppfylla utsläppskraven 

motsvarande Euro 6. 

Då det gäller taxitransporter är minst 75 % av dessa med fordonen som drivs av 
förnybara bränslen så som HVO, elhybrid eller gas från och med maj 2020. 
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MÅL 7: MINST 30 PROCENT AV DE LIVSMEDEL 

KOMMUNEN KÖPER IN SKA VARA EKOLOGISKA SENAST 

2025. 

 

Förtydligande: Senast 2019 ska andelen ekologiska livsmedel vara 25 procent. 
Samma krav ska ställas på externa entreprenörer vid upphandling av 
kostverksamhet. 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Kostavdelningen 

samt verksamheter 

utanför 

kostavdelningen 

som köper 

livsmedel. 

 

Andel ekologiska 

livsmedel (mätt i 

kronor) i relation till 

totala mängden 

livsmedel 

23,6 % 

Kommentar 

Andelen ekologiska livsmedel inom kostavdelningen för 2019 utgjorde endast 

23,6 % För att komma upp i 25 % kommer bland- och nötfärs som köps in 2020 

vara ekologisk. 

7:1 PRIORITERA EKOLOGISKA LIVSMEDEL VID INKÖP. 

Berörda verksamheter prioriterar ekologiska produkter vid inköp av livsmedel. 
Kostenheten har som mål att uppnå 30 procent ekologiska livsmedel 2019. Höganäs 
omsorg och socialförvaltningen har som målsättning att ha 25 procent ekologisk 
kost 2019-2021. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Berörda enheter 

ska årligen redovisa 

andel inköpta 

ekologiska 

livsmedel. 

HOAB, KUF, SOC & 

TFF 
 

Kommentar 

Vid inköp av livsmedel till cafeterior och verksamheter inom förvaltningen 

prioriteras ekologiska varor inom Kultur och Fritidsförvaltningens verksamheter. 

Socialförvaltningens verksamheter väljer ekologiska livsmedel vid inköp. Mätning av 

andelen ekologiska varor görs generellt inte varför det är svårt att bedöma om målet 
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uppnås eller inte. Socialförvaltningen kommer att mäta ekologiska inköp under en 

kortare tid 2020. 

  

7:2 VID UPPHANDLING AV VERKSAMHET SOM HANTERAR 

OCH KÖPER IN LIVSMEDEL SKALL KRAV STÄLLAS I 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ATT MINST 25 PROCENT AV DE 

LIVSMEDEL SOM EXTERNA UTFÖRARE KÖPER IN SKA VARA 

EKOLOGISKA. 

Vid upphandling av verksamhet ska krav ställas i förfrågningsunderlag för externa 
utförare som hanterar kost/livsmedel att minst 25 procent av de livsmedel som 
externa utförare köper in ska vara ekologiska. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Redovisa att krav har 

ställts i 

förfrågningsunderlaget 

att minst 25 procent 

av de livsmedel som 

externa utförare köper 

in ska vara ekologiska. 

SOC 
 

Kommentar 

de förfrågningsunderlag som har upprättats har krav ställts på att minst 25 % av de 

livsmedel som externa utförare köper in ska vara ekologiska. 
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MÅL 8: KOMMUNEN SKA ARBETA AKTIVT FÖR ATT 

MINIMERA MILJÖ- OCH KLIMATPÅVERKAN VID VAL AV 

LIVSMEDEL. 

 

Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt. Motsvarande krav ska ställas på 
externa entreprenörer vid upphandling av kostverksamhet. 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning 

Kostavdelningen samt verksamheter 

utanför kostavdelningen som köper 

livsmedel. 
 

Kommentar 

Andelen vegetarisk mat ökar över tid i skolorna. Flera av recepten som används har 

justerats och innehåller idag mer grönsaker jämfört med tidigare. Ekologisk och 

MSC-märkt mat efterfrågades i föregående livsmedelsupphandling. Mer kommer 

efterfrågas i samband med nästa upphandling. Övriga enheter som köper livsmedel 

köper varor med miljömärkningar och närproducerat i möjligaste mån. 

 

8:1 ARBETA AKTIVT FÖR ATT MINIMERA MILJÖ- OCH 

KLIMATPÅVERKAN VID VAL AV LIVSMEDEL. 

Berörda enheter ska aktivt arbeta för att minimera miljö- och klimatpåverkan vid val 
av livsmedel samt ställa krav om detta vid upphandling. 

Exempel på detta är: Kravspecifikation i samband med upphandling som förtydligar 
krav på livsmedel med låg miljö och klimatpåverkan, att välja MSC-märkt fisk, 
minska klimatbelastande livsmedel som till exempel nötkött och ost, öka andelen 
grönsaker och rotfrukter, säsongsanpassa livsmedel och ha helvegetariska dagar. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Årligen redovisa var 

inköp av livsmedel 

har skett. 

HOAB, KUF, SOC & 

TFF 
 

Kommentar 

Andelen vegetarisk mat ökar över tid i skolorna. Flera av recepten som används har 

justerats och innehåller idag mer grönsaker jämfört med tidigare. Ekologisk och 

MSC-märkt mat efterfrågades i föregående livsmedelsupphandling. Mer kommer 
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efterfrågas i samband med nästa upphandling. Övriga enheter som köper livsmedel 

köper varor med miljömärkningar och närproducerat i möjligaste mån. 

 

 

8:2 VID UPPHANDLING AV VERKSAMHET SOM HANTERAR 

KOST OCH LIVSMEDEL SKA KRAV STÄLLAS I 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR EXTERNA UTFÖRARE ATT 

DE AKTIVT SKA ARBETA FÖR ATT MINIMERA MILJÖ- OCH 

KLIMATPÅVERKAN VID VAL AV LIVSMEDEL. 

Vid upphandling av verksamhet som hanterar kost och livsmedel ska krav ställas i 
förfrågningsunderlag för externa utförare att de aktivt ska arbeta för att minimera 
miljö- och klimatpåverkan vid val av livsmedel. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Redovisning av att 

krav har ställts i 

förfrågningsunderlag 

till externa utförare 

som hanterar kost 

och livsmedel att de 

aktivt ska arbeta för 

att minimera miljö- 

och klimatpåverkan 

vid val av livsmedel. 

SOC 
 

Kommentar 

I de förfrågningsunderlag som upprättats har krav ställts på att aktörer som hanterar 

kost och livsmedel ska arbeta aktivt för att minimera miljö- och klimatpåverkan vid 

val av livsmedel. 

 

8:3 KRANMÄRK HÖGANÄS KOMMUN. 

Genomför certifieringsprocess för kranmärkning av kommunens verksamheter. Om 
en verksamhet är kranmärkt betyder det att den är fri från flaskvatten. 
http://kranmarkt.se/. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

2 020 
Certifiering 

genomförd ja/nej. 

TFF 
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Kommentar 

Kranmärkning genomförs 2020. 
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MÅL 9: KOMMUNEN SKA MINSKA MATSVINNET INOM 

KOSTAVDELNINGENS PRODUKTIONSENHETER TILL MAX 5 

PROCENT AV INKÖPSVIKTEN. VID SERVERINGSTILLFÄLLET 

FÅR SVINNET VARA MAX 10 PROCENT. 

 

Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt. Motsvarande krav ska ställas på 
externa entreprenörer vid upphandling av kostverksamhet. 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Kostavdelningen 

samt verksamheter 

utanför 

kostavdelningen 

som köper 

livsmedel. 

 

Vid 

måltidsproduktion: 

Matsvinnets andel (i 

vikt) av total 

mängd livsmedel, 

anges i procent. 

 

  

Vid 

serveringstillfället: 

Matsvinnets andel (i 

vikt) av total 

mängd livsmedel 

som serveras, anges 

i procent 

 

Kommentarer 

På skolor och förskolor pågår det ett aktivt arbete för att minska matsvinnet. 

Samarbetet med kökets personal och kostenheten blir väsentligt i detta 

sammanhang. Skolor har matråd. Digitala verktyget Matilda används för att 

beställa/avbeställa antalet portioner. Diskussioner förs löpande i olika sammanhang 

med barn och elever kring matsvinn och hur detta kan minskas. Matsvinn mäts på 

skolor och uppmärksammas på olika sätt. Inom ämnet Hem- och 

konsumentkunskap undervisas elever för att öka medvetenhet kring matsvinnets 

negativa effekter men även hur matrester kan tas tillvara. Vid pedagogiska måltider 

vägleds barn och elever till att ta rätt mängd mat. Vårdnadshavare informeras om 

vikten av att anmäla närvaro och frånvaro i samband med lov då det eftersträvas att 

beställa rätt antal portioner. Arbetet pågår. mätningar av matsvinnet har startats, 

men data från tidigare år finns inte tillgängligt. 
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9:1 MINSKA MATSVINNET VID SERVERINGSTILLFÄLLET OCH I 

KOMMUNENS KÖK. 

Berörda enheter som serverar mat ska arbeta för att minska matsvinnet vid 
serveringstillfället. 

Exempel på åtgärder är informationskampanjer, pedagogiska måltider, att arbeta för 
korrekt beställning av portioner och att väga matsvinnet. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Berörda enheter 

ska redovisa hur de 

har arbetat för att 

minska matsvinnet 

vid 

serveringstillfället. 

HOAB, SOC, TFF & 

UTB 
 

Kommentar 

Det förs dialog med våra kunder för att se till att det levereras rätt mängd mat och vi 

utvärderar våra serveringar så att det serveras mat som uppskattas av våra gäster. 

Under året har arbete med att väga och dokumentera matsvinn startats upp. Med 

hjälp av denna rutin kan vi sedan jobba vidare för att minska matsvinnet. Samtliga 

förskolor har ett nytt beställningssystem för kosten. 

 

9:2 VID UPPHANDLING AV VERKSAMHET SOM SERVERAR 

MAT SKA MOTSVARANDE KRAV STÄLLAS I 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET FÖR EXTERNA UTFÖRARE. 

Vid upphandling av verksamhet som serverar mat ska motsvarande krav ställas i 
förfrågningsunderlaget för externa utförare. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Redovisning av att 

motsvarande krav 

har ställts i 

förfrågningsunderlag 

till externa utförare 

som serverar mat i 

sin verksamhet 

SOC 
 

Kommentar 

Vid upphandling av verksamhet som ska servera mat ställs kravet om minska 

matsvinn vid serveringstillfällen i förfrågningsunderlaget. 
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MÅL 10: KOMMUNEN SKA ARBETA AKTIVT FÖR ATT 

SKAPA EN GIFTFRI VARDAG, MED SÄRSKILT FOKUS PÅ 

BARN OCH UNGA. 

 

Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt. 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning 

Huvudansvarig för genomförande:Alla 

förvaltningar och helägda kommunala 

bolag har ett ansvar för genomförand 
 

Kommentar 

Arbetet med målet går framåt, aktiviteterna till målet är påbörjade eller genomförda. 

Såväl skolorna som teknik och fastighetsförvaltning arbetar aktivt med målet. 

Socialnämndens verksamheter arbetar i begränsad omfattning med målet. 

 

10:1 ANVÄNDA SYSTEMET BYGGVARUBEDÖMNING I 

NYPRODUKTION OCH RENOVERING. 

All material som används i fastigheterna skall vara av lägst klass GUL enligt 
byggvarubedömningen 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Utfallet rapporteras 

årligen per projekt. 

HHM & TFF 
 

Kommentar 

Rutiner är framtagna och implementerade i verksamheterna. 
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10:2 SKAPA EN GIFTFRI MILJÖ MED SÄRSKILT FOKUS PÅ 

BARN OCH UNGA. 

Berörda verksamheter ska aktiv arbeta för att skapa giftfri miljö, i exempelvis 
förskolor, skolor väntrum och LSS-boenden, genom att byta ut gamla plastsaker till 
nya giftfria produkter, leksaker etcetara. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Berörd verksamhet 

ska årligen redovisa 

hur de har arbetat 

med att skapa en 

giftfri miljö. 

HOAB & SOC 
 

Kommentar 

Städning inom samtliga verksamheter utförs med miljövänliga produkter enligt 

upphandlat avtal. De väntrum som finns i berörda verksamheter bedöms vara en 

giftfri miljö. Inom verksamheten barn, ungdom och familjeenheten har alla gamla 

plastmattor blivit utbytta under 2019. Ventilationen är justerad och det har 

genomförts en storsanering av alla lokaler och material i hela verksamheten såsom 

textilier, leksaker, möbler etc. Allt har blivit sanerat från mikroorganismer. 

 

10:3 SÄKERSTÄLLA ATT BYTET AV KONSTGRÄSPLANER VID 

BEHOV SKER MED LÄGSTA MÖJLIGA MILJÖPÅVERKAN. 

Kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte med andra kommuner för att säkerställa 
att vi väljer det bästa alternativet vid nödvändigt utbyte av konstgräsplaner i 
framtiden. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Genom årlig 

redogörelse av vad 

som gjorts. 

KUF & TFF 
 

Kommentar 

Kultur- och fritidsförvaltningen och Teknik- och fastighetsförvaltningen följer den 

aktuella debatten för att säkerställa att vi väljer det bästa alternativet vid nödvändigt 

utbyte av konstgräsplaner i framtiden. 
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10:4 SKÖTA ALLMÄN PLATSMARK UTAN KEMISK 

BEKÄMPNING. 

Sköta allmän platsmark utan kemisk bekämpning inom löpande drift med undantag 
för invasiva arter. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Rapportera 

kemiskanvändning 

inom löpande drift 

på allmän plats. 

SBF 
 

Kommentar 

Inga kemikalier har använts i skötsel av allmän platsmark, bekämpning av invasiva 

arter undantaget. 

 

10:5 GÖRA FÖRVALTNINGSÖVERGRIPANDE 

HANDLINGSPLAN FÖR UTFASNING AV GIFTIGA MATERIAL 

Upprätta förvaltningsövergripande handlingsplan baserad på aktuell forskning och 
respektive skolområdes handlingsplaner. Genomföra utfasning av giftigt material i 
linje med verksamhetens prioriteringar utifrån den förvaltningsövergripande 
handlingsplanen och skolområdets handlingsplan. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 
Hur ska uppföljning ske Ansvar Färgbedömning 

2 021 

Det ska finnas en 

förvaltningsövergripande 

handlingsplan för att 

skapa en giftfrivardag. 

Årlig beskrivning av 

åtgärder som 

genomförtspå respektive 

skola/förskola. 

UTB 
 

Kommentar 

En förvaltningsövergripande handlingsplan för utfasning av giftigt material har tagits 

fram under året. Utifrån denna plan kommer respektive skolområde ta stöd i sitt 

pågående arbete kring att skapa en giftfri vardag för barn och unga. 

Medvetenheten kring och engagemanget för att skapa en giftfri vardag är stor. 

Sortering av material görs regelbundet och gamla leksaker/material fasas ut och 

ersätts med bättre alternativ. Det finns också en ökad kunskap kring hantering av 

miljöfarliga ämnen. Håll Sverige Rents plan för att uppnå en giftfri miljö är ett stöd i 

arbetet. 
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MÅL 11: SENAST 2025 SKA ALLA KOMMUNENS 

BYGGPROJEKT VARA MILJÖANPASSADE GENOM 

CERTIFIERING, STANDARDISERING ELLER LIKNANDE. 

 

Förtydligande: Senast 2020 ska minst ett av teknik- och fastighetsförvaltningens 
byggprojekt, samt minst ett av Höganäshems byggprojekt vara miljöanpassade genom 
certifiering eller standardisering eller liknande. Exempel på certifiering eller 
standarder för hållbart byggande är Miljöbyggnad, LEED och BREEAM. 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning 

Teknik- och fastighetsförvaltningen och 

Höganäshem.  

Kommentar 

Arbetet med mål elva fortgår enligt plan. Vikenskolan har certifierats enligt 

Miljöbyggnad och har uppnått gulddiplomering. Nya Vikenskolan har tillsammans 

med två andra byggnader i Sverige varit nominerade i kategorin årets miljöbyggnad. 

sedan tidigare har Höganäshem har erhållit certifieringen Miljöbyggnad silver för 

byggnaderna på området Månstorp 32. 

 

11:1 NYBYGGNAD AV YTTERLIGARE FASTIGHETER ENLIGT 

MILJÖBYGGNAD LÄGST KLASS SILVER. 

Ställa krav och certifiera byggnaderna utifrån detta. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Uppfyller kraven 

ja/nej, Certifiering 

ja/nej. 

HHM 
 

Kommentar 

Vi uppfyller kraven på de projekt där vi förbundit oss att genomföra miljöbyggnad 

silver. 
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MÅL 12: VID ANSKAFFNING AV VAROR, TJÄNSTER OCH 

BYGGENTREPRENADER SKA DET STÄLLAS MILJÖMÄSSIGT 

RELEVANTA OCH UPPFÖLJNINGSBARA KRAV. 

 

Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt. Exempel på ”miljömässigt 
relevanta krav” kan vara krav på farliga ämnen som inte får finnas i produkten, 
krav på energieffektivitet och krav på resurshushållning. Även byggkoncessioner ska 
omfattas av dessa krav. 

MÅLUPPFÖLJNING 

Huvudansvarig Färgbedömning 

Alla förvaltningar och helägda 

kommunala bolag har ett ansvar för 

genomförande. 
 

Kommentar 

Under 2019 har omfattande arbete med inköp och upphandlingar påbörjats. 

Hållbarhetskrav i upphandlingar hanteras strategiskt där årsbehov av upphandlingar 

sammanställs och utvärderas utifrån var hållbarhetskrav kan ställas från och med 

2020. Upphandlare och hållbarhetsutvecklare har deltagit på kursdag om 

hållbarhetskrav i upphandlingar. 

Koncernövergripande arbetsgrupp för upphandling och inköpsansvariga har skapats, 

forumet ger förbättrade möjligheter att ställa miljökrav i upphandlingar. 

 

12:1 STÄLLA MILJÖKRAV I UPPHANDLING. 

Vid nya upphandlingar ska miljömässigt relevanta och uppföljningsbara krav ställas 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Redovisning av 

vilka miljökrav som 

har ställts under 

året och hur kontroll 

har skett. 

HEAB, HHM, HOAB, 

KLK, KUF, SBF, TFF & 

UTB 

 

Kommentar 

Under 2019 har omfattande arbete med inköp och upphandlingar påbörjats. 

Hållbarhetskrav i upphandlingar hanteras strategiskt där årsbehov av upphandlingar 

sammanställs och utvärderas utifrån var hållbarhetskrav kan ställas från och med 
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2020. Upphandlare och hållbarhetsutvecklare har deltagit på kursdag om 

hållbarhetskrav i upphandlingar. 

Koncernövergripande arbetsgrupp för upphandling och inköpsansvariga har skapats, 
forumet ger förbättrade möjligheter att ställa miljökrav i upphandlingar. 

 

12:2 UTBILDNING AV ANSTÄLLDA SOM UPPHANDLAR ELLER 

KÖPER IN 

VAROR OCH TJÄNSTER. 

Upphandlingsenheten erbjuder verksamheterna utbildningar dels genom kortare 
utbildningspass ute hos enheterna, dels genom centrala utbildningar 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Upphandlingsenheten 

redovisar årligen vilka 

utbildningar som 

genomförts. 

KLK 
 

Kommentar 

Upphandlare och hållbarhetsutvecklare har deltagit på kursdag om hållbarhetskrav i 

upphandlingar. 

Koncernövergripande arbetsgrupp för upphandling och inköpsansvariga har skapats, 
forumet ger förbättrade möjligheter att ställa miljökrav i upphandlingar. 

 

12:3 MINSKA ANVÄNDNINGEN AV PLAST I KOMMUNENS 

VERKSAMHETER. 

En nulägesanalys och en plan för minskad användning av plast i kommunens 
verksamheter tas fram. Planen ska vara färdig under 2020 och implementeras under 
2020-2021 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

En nulägesanalys 

och en plan för 

minskad 

användning av 

plast i kommunens 

verksamheter tas 

fram. 

KLK 
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Kommentar 

Planen tas fram under senare delen av 2020. Det finns engagemang för frågan i 

kommunens verksamheter. 

 

 

 

12:4 TA FRAM OCH IMPLEMENTERA ETT STYRDOKUMENT 

FÖR HUR KOMMUNEN SKA ARBETA MED HÅLLBARA 

INKÖPSPROCESSER. 

Hållbara inköpsprocesser inkluderar såväl hur processerna för upphandling och 
inköp fungerar, hur organisationen ser ut, avtalstrohet, utbildning, ambitionsnivå på 
hållbarhetskrav, hur kraven följs upp. Åtgärden handlar om att ta fram ett 
kommunövergripande styrdokument 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

2 019 

När planen är 

framtagen när 

åtgärden klar. 

Planen ska därefter 

implementeras. 

KLK, SBF, TFF & UTB 
 

Kommentar 

Styrdokument är framtagna och arbete med hållbarhetskrav i inköpsprocesser är 

påbörjade. Arbetet med hållbarhetskrav i upphandlingar är en långsam och 

omfattande process som kommer att ta lång tid att uppnå i alla delar av koncernens 

verksamheter. 
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MÅL 13: KOMMUNEN SKA ARBETA AKTIVT FÖR ATT GOD 

EKOLOGISK STATUS UPPNÅS I GÖRSLÖVSÅN, 

ODERBÄCKEN, ÖRESUND OCH SKÄLDERVIKEN ENLIGT 

VATTENDIREKTIVET. 

 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

och teknik- och 

fastighetsförvaltningen 
 

Ekologisk 

status i 

Görslövsån 

Otillfredsställande 

  

Ekologisk 

status i 

Oderbäcken 

Dålig 

  

Ekologisk 

status i 

Öresund. 

God 

  

Ekologisk 

status i 

Skälderviken. 

God 

Kommentar 

Konsultutredning för att undersöka möjliga åtgärder som kan förbättra den 

ekologiska statusen i kommunens sötvattensförekomster kommer att efterfrågas, 

frågan har flyttats från samhällsbyggnad till kommunledningskontoret i samband 

med flytt av miljöstrategisk funktion. 

 

13:1 DELTA I PROJEKT SOM SYFTAR TILL ATT FÖRBÄTTRA DEN 

EKOLOGISKA STATUSEN I BÄCKAR OCH HAV. 

I de fall kommunen kommer att driva projekt som syftar till att förbättra den 
ekologiska statusen i bäckar och hav ska miljöavdelningen delta i dem. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Årlig uppföljning av 

vilka projekt som 

drivs och hur 

miljöavdelningen 

har bidragit till dem. 

SBF 
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Kommentar 

Det har inte funnits några projekt att delta i under 2019, åtgärden är uppfylld men 

kommunen närmar sig inte målet som åtgärden syftar till. 

 

13:2 UNDERSÖK POTENTIELLA ÅTGÄRDER FÖR ATT 

FÖRBÄTTRA DEN EKOLOGISKA STATUSEN I GÖRSLÖVSÅN. 

Upphandla en konsult för att undersöka potentiella åtgärder för att förbättra den 
ekologiska statusen i Görslövsån. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

2 021 
Utredning 

genomförd. 

SBF 
 

Kommentar 

Konsultuppdrag för att undersöka potentiella åtgärder för att förbättra den 

ekologiska statusen i Görslövsån beställdes inte under 2019. Behovet av utredningen 

kvarstår och utgör första steget i arbetet med detta mål, planeras genomföras under 

2020. 
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MÅL 14: KOMMUNEN SKA ARBETA AKTIVT FÖR ATT NYA 

VÅTMARKER ANLÄGGS I ODLINGSLANDSKAPET. 

 

Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt. 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning 

Huvudansvarig: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och 

teknik- och fastighetsförvaltningen. 
 

Kommentar 

Till mål 14 hör endast en åtgärd vilken handlar om dialog med markägare om 

kommunal medfinansiering för tre våtmarker. Medel har avsatts för medfinansiering 

av våtmarker men den dialog som förts med markägare har inte resulterat i några 

inkomna ansökningar. 
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MÅL 15: KOMMUNEN SKA ARBETA AKTIVT FÖR ATT 

INRÄTTA SKYDDSZONER UTMED VATTENDRAGEN. 

 

Förtydligande: Målet gäller från 2015 och framåt. 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i 

samarbete med teknik- och 

fastighetsförvaltningen. 
 

Kommentar 

Skyddszoner finns utmed merparten av vattendragen. däremot är skyddszonerna inte 

ändamålsenligt utformade, arbete med att förändra skyddszonernas utformning 

hindras av svag rådighet över markerna. 



 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, Åtgärdsplan till miljöprogrammet 2019-2020 41(52) 

MÅL 16: SENAST 2025 SKA SAMTLIGA ENSKILDA 

AVLOPP MINST UPPFYLLA KRAVEN I 

NATURVÅRDSVERKETS ALLMÄNNA RÅD, NFS 2006:7. 

 

Förtydligande: Målet gäller den geografiska kommunen. 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Miljöavdelningen  

And el enskilda 

avlopp som minst 

uppfyller kraven i 

NFS 2006:7 

30 % 

Kommentar 

Till målet hör endast en åtgärd vilken handlar om tillsyn av enskilda avlopp. Trenden 

i Höganäs är att enskilda avlopp ersätts av anslutningar till kommunala avloppsnätet, 

uppföljningen av detta mål blir då något missvisande när totalantalet enskilda avlopp 

förändras över tid. 

  



 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, Åtgärdsplan till miljöprogrammet 2019-2020 42(52) 

MÅL 17: SENAST 2019 SKA DET FINNAS TYDLIGA 

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV 

BEKÄMPNINGSMEDEL PÅ KOMMUNÄGD MARK. 

 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning Målindikator Utfall 

Teknik- och 

fastighetsförvaltningen 

i samarbete med 

exploateringsingenjör 

och 

stadsmiljöavdelningen 

 
Nya riktlinjer 

beslutade 
Genomfört 



 

KOMMUNFULLMÄKTIGE, Åtgärdsplan till miljöprogrammet 2019-2020 43(52) 

MÅL 18: KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRA 

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR EKOSYSTEMTJÄNSTER VID 

PLANERING OCH DRIFT. 

 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning 

Huvudansvarig: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och 

teknik- och fastighetsförvaltningen. 
 

Kommentar 

Ekosystemtjänster hanteras i översiktsplan och samhällsplanering men i begränsad 

omfattning. I behovsbedömningen av planförslag värderas eventuella ingrepp på 

ekosystemtjänster. Det görs inte värdering av eventuella ingrepp. 

 

18:1 ARBETA MED BIOLOGISK MÅNGFALD OCH 

EKOSYSTEMTJÄNSTER. 

Höganäshem tar fram en handlingsplan över hur viska arbeta med biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster under 2018. Ett exempel är att låta hyresgästerna 
adoptera bikupor. Under 2019-2021 ska aktiviteter enligt planen genomföras. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Följa upp att 

aktiviteter enligt 

planen har 

genomförts. 

HHM 
 

Kommentar 

Övergripande plan saknas. Punktinsatser genomförs bland annat trädplanteringar. 
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18:2 TA FRAM UTVECKLINGSPLAN FÖR 

EKOSYSTEMTJÄNSTER. 

Öka kompetensen inom ekosystemtjänster. Samarbeta med andra avdelningar inom 
samma område och ta fram utvecklingsplan för ekosystemtjänster. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

2 020 Plan framtagen. SBF 
 

Kommentar 

Fortgår enligt plan, en medarbetare inom plan- och bygglov är utbildad inom 

ekossystemtjänster. 
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MÅL 19: VID NYEXPLOATERING SKA KOMMUNEN 

SÄKRA RETRÄTTVÄGAR FÖR FLORA OCH FAUNA MED 

ANLEDNING AV FRAMTIDA FÖRÄNDRING AV 

STRANDLINJEN. 

 

Förtydligande: Klimatförändringarna kan innebära att strandmiljöerna eroderar och 
översvämmas, vilket förändrar strandlinjen. Målet gäller från 2015 och framåt. 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning 

Kommunekologen  

 

19:1 VID DETALJPLANELÄGGNING SÄKRA RETRÄTTVÄG 

MED BESTÄMMELSER OM NATUR- ELLER PARKMARK. 

Ta med det som en punkt under behovsbedömningen. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

SBF redovisar 

årligen i vilka 

detaljplaner 

bestämmelser om 

park och natur har 

förts in i syfte att 

säkrare trättvägar. 

SBF 
 

Kommentar 

Tas upp i mall för behovsbedömning i planprocessen, men har inte varit aktuellt 

under 2019. 
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MÅL 20: KOMMUNEN SKA UTBILDA OCH ENGAGERA 

SINA ANSTÄLLDA TILL ETT AKTIVT MILJÖARBETE. 

 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning 

Alla förvaltningar och helägda 

kommunala bolag har ett ansvar för 

genomförande. Centrala satsningar 

samordnas av hållbarhetsutvecklaren. 

 

Kommentar 

Åtgärderna under detta mål har främst handlat om att öka kompetens och förståelse 

för miljöfrågor hos kommunens personal. Samtliga förvaltningar har genomfört 

miljöutbildningar som har varit relevanta för respektive arbetsgrupp. Till exempel 

har Höganäshem genomfört grundläggande miljöutbildning för samtlig personal 

under 2019. Att utbilda och engagera anställda till ett aktivt miljöarbete är en ständig 

förbättringsprocess. 

 

20:1 ÖKA PERSONALENS MILJÖKOMPETENS OCH KUNSKAP 

OM MILJÖPROGRAMMET SAMT HUR MILJÖARBETE KAN 

BEDRIVAS I DET DAGLIGA ARBETET. 

Alla verksamheter ska kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling på 
miljöområdet som är kopplad till respektive yrkesroll. Andra åtgärder handlar om att 
utse miljöombud, informera om miljöprogrammet och att lyfta miljöfrågor på APT. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Redovisa 

utbildningar som 

personal har 

genomgått. 

Redovisa utsedda 

miljöombud. 

HOAB, KLK, KUF, RTJ, 

SBF, SOC,TFF & UTB 
 

Kommentar 

Åtgärderna under detta mål har främst handlat om att öka kompetens och 

förståelseför miljöfrågor hos kommunens personal. Samtliga förvaltningar har 

genomfört miljöutbildningar som har varit relevanta för respektive arbetsgrupp. till 

exempel har Höganäshem genomfört grundläggande miljöutbildning för samtlig 
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personal under 2019. Att utbilda och engagera anställda till ett aktivt miljöarbete är 

en ständig förbättringsprocess. 

 

 

20:2 MILJÖDIPLOMERING AV HÖGANÄSHEM. 

Miljödiplomeringen är genomförd hösten 2015. framöver ska diplomeringen 
efterlevas och revideras varje år. En del av diplomeringen är utbildning av nyanställd 
personal 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Redogöra för 

revision av 

diplomeringen. 

Utbildning nya 

anställda uppföljs 

internt. 

HHM 
 

Kommentar 

Miljörevision genomfördes under året och blev godkänd. 
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MÅL 21: KOMMUNEN SKA ENGAGERA ANDRA 

ARBETSGIVARE, FÖRETAG OCH FÖRENINGAR I DEN 

GEOGRAFISKA KOMMUNEN ATT GENOMFÖRA 

MILJÖINRIKTADE PROJEKT. 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning 

Näringslivsavdelningen och kultur- och 

fritidsförvaltningen  

Kommentarer 

Höganäs har samarbete med länsstyrelsen och Naturum Kullaberg kring en 

utbildningssatsning för turismföretag kring Kullaberg "hållbar destination 

Kullaberg", Höganäs är med i detta projekt och träffar och utbildare företagare i 

Kullabygden kring hållbarhet. 

Kommunen delade ut miljöstipendium till Kullabygdens biodlarförening, stipendiet 
är ett verktyg för att uppmärksamma det miljöarbete som kommunens företag och 
intresseorganisationer bedriver. 
 

21:1 VÄRDERA MILJÖARBETE VID SPONSRING. 

Vid sponsring skall bidragssökande organisation kunna redovisa sitt miljöarbete för 
att vara aktuella som bidragstagare. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Årlig redovisning av 

sponsringstagare 

och verifiering av 

deras miljöarbete. 

HEAB & HHM 
 

Kommentar 

Bidragssökande organisationer redovisar sitt miljöarbete, vissa avsteg har gjorts 

under året då inte alla organisationer redovisat sitt arbete. 
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21:2 BIDRA MED MEDEL TILL MILJÖBRON. 

Näringslivsavdelningen bidrar med medel till Miljöbron för att de ska kunna stötta 
och utveckla företag i Höganäs Kullabygden genom studentprojekt med fokus på 
framtidens hållbara samhälle. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Årlig redovisning av 

medel tilldelade 

Miljöbron samt 

antal företag som 

Miljöbron arbetat 

med. Målsättningen 

är 20 tkr respektive 

4 företag per år 

KLK 
 

Kommentar 

Under året har fyra projekt genomförts för Höganäs företagare genom miljöbron. 

Genomförda projekt 2019: 

”Insektsinventering – Krapperups slottspark, med syfte att gynna biodiversitet”, 
"Anläggningsanvisningar och skötselplan för ängsmark i Krapperups slottspark”, 
Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen 

”Wine under the sign of sustainability - Is “Sustainable Austria” the right way for 
Kullabergs Vingård?”, Kullabergs vingård 

”Terroir”, Kullabergs vingård 
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21:3 FRÄMJA HÅLLBAR TURISMNÄRING. 

Näringslivsavdelningen är involverad och delaktig i Länsstyrelsens projekt 
”Kullaberg en hållbar destination” där utbildningen ”kompetensutveckling för 
besöksnäringsföretag på Kullaberg med fokus på hållbarhet” ingår. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

2 019 

Årlig redovisning av 

hur många 

näringsidkare som 

har deltagit i 

utbildningen. 

Målsättningen är 20 

deltagare. 

KLK 
 

Kommentar 

Näringslivsavdelningen är involverad och delaktig i Länsstyrelsens projekt 

”Kullaberg en hållbar destination” där utbildningen ”kompetensutveckling för 

besöksnäringsföretag på Kullaberg med fokus på hållbarhet” ingår. 25 certifierade 

företag har deltagit 2019. 

 

21:4 MÖJLIGHET TILL MILJÖANPASSADE EVENEMANG I 

SAMVERKAN MED FÖRENINGSLIV OCH FÖRETAG. 

Framtagande av separat taxa vid miljöanpassade evenemang. Framtagande av 
checklista för miljöåtgärder som ger reducerad taxa. Informera intressenter att 
möjligheten finns till reducerad taxa mot miljöåtgärder. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Att vi har skapat 

förutsättningar för 

att intressenter ska 

kunna genomföra 

miljöanpassade 

evenemang. 

KUF 
 

Kommentar 

Inför 2020 införs en subventionerad taxa för aktörer som hyr idrottslokaler till 

evenemang. 
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MÅL 22: KOMMUNEN SKA INFORMERA OCH 

ENGAGERA INVÅNARNA TILL EN MILJÖMEDVETEN 

LIVSSTIL. 

 

MÅLUPPFÖLJNING 

DETALJER 

Huvudansvarig Färgbedömning 

Alla förvaltningar och helägda 

kommunala bolag har ett ansvar för 

genomförande. 

Kommunikationsavdelningen samordnar. 

 

Kommentar 

Arbetet med målet går bra. Berörda förvaltningar arbetar med att engagera invånare 

och sedan 2019 finns hållbarhetsutvecklaren på kommunikationsavdelningen och 

möjligheterna att informera och engagera i hållbarhetsfrågor är större än tidigare. 

 

22:1 INFORMERA OCH ENGAGERA INVÅNARNA TILL EN 

MILJÖMEDVETEN LIVSSTIL. 

Informera om verksamheternas pågående miljöarbete samt engagera invånarna, 
kunder, hyresgäster och brukare till en miljömedveten livsstil. Exempel på åtgärder 
är: informera om energirådgivning, energibesparingsåtgärder, källsortering, 
färdtjänst, och vatten och avloppsfrågor samt att uppmärksamma Earth hour. 

Exempel på externa kanaler är: artiklar i HK Magasinet, nyheter på hemsidan, inlägg 
i olika sociala medier, e-postkampanj, film med miljötema och som en del i en 
eventuell nyinflyttaddag. Exempel på interna kanaler är: nyheter på arbetsnätet, e-
postkampanj och film med miljötema. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Årligen redovisa 

informationsinsatser 

om pågående 

miljöarbete. 

HEAB, HHM, HOAB, 

KLK, KUF, SBF, SOC 

& TFF 

 

Kommentar 

I HK magasinets höstnummer var fokus på hållbarhet med artiklar om solceller, 

förskolornas hållbarhetsarbete, avfallshantering och intervju med 

hållbarhetsutvecklaren. Earth Week genomfördes i anslutning till Earth Hour i slutet 

av mars. Aktiviteterna under veckan bestod av klimatmässa arrangerad av 
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naturskyddsföreningen och kultur- och fritidsförvaltningen, återbruksworkshop, 

föredrag om klimatkrisen, klädbytardag och stadsvandring under Earth Hour. 

Höganäshem hade hållbarhetstema kopplat till hyresgästtidningen Hyresrätten under 
2019, Höganäs Energi anordnade event om solceller och om energirådgivning. 

 

22.2 UNDERVISA BARN OCH ELEVER FÖR ATT ENGAGERA 

DEM TILL EN MILJÖMEDVETEN LIVSSTIL. 

I linje med gällande läroplaner genomförs undervisning i syfte att barn och elever 
skapar en förståelse för hur naturens olika kretslopp och människor, natur och 
samhälle påverkar varandra. På olika sätt sprida information om det miljöarbete som 
pågår i verksamheterna till vårdnadshavare. 

Detaljer 

Åtgärd ska vara 

klar 

Hur ska uppföljning 

ske 
Ansvar Färgbedömning 

Genomförs 

löpande 

Årlig beskrivning av 

förskolechef/rektor. 

UTB 
 

Kommentar 

Att undervisa barn och elever för att engagera dem till en miljömedveten livsstil är 

ett pågående arbetet inom de olika skolformerna. Barn och unga lär om miljö och 

smarta val i undervisningen utifrån gällande läroplaner. 

Förskolor har fått Skolverkets utmärkelse, Skola för hållbar utveckling, vilket innebär 
att det arbetas med ett helhetsgrepp runt frågor som rör hållbar utveckling. En 
särskild förskola är en miljöförskola och arbetar utifrån Grön flagg. 

"Hållbar Värld" är ett område som särskilt ett skolområde samlats kring. Det är ett 
långsiktigtn projekt (3-4 år) som avser att engagera alla barn, elever och personal. 

På andra skolor har projekt i olika former inom hållbar utveckling genomförts. En 
skola beskriver att eleverna uppmuntras till hälsosamma val genom att 
promenera/cykla i stället för att bli skjutsad med bil. 


