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BAKGRUND 
 
Ett strategiskt arbete med miljöfrågorna för en hållbar utveckling har blivit 
en allt viktigare fråga för kommunerna. För att medvetandegöra och 
utveckla miljöfrågorna beslutade kommunfullmäktige i dec 2008 att ett 
politiskt program skall utarbetas. Programmet skall ange hur Tibro kommun 
skall agera idag och i framtiden. För att arbeta med frågorna och ta fram ett 
förslag till miljöpolitiskt program tillsattes en parlamentarisk grupp.  
 
Den parlamentariska gruppen har bestått av; 

• Ann Ohlsson (fp) 
• Ann-Britt Danielsson (m) 
• Annica Henrysson ( c) 
• Orvar Andersson (kd) 
• Rolf Eriksson (s) 
• Leif Mellberg (v) 

 
Som en resurs till gruppen tillsattes en arbetsgrupp bestående av Svante 
Andrén och Anders Pettersson, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tord 
Toverland, Tibro Energi och Kenneth Franzén, Arbatax. Arbetsgruppen har 
svarat för den grundläggande miljöinventeringen och utarbetande av förslag 
till miljömål på olika nivåer. 
 
Gruppens arbete har resulterat i ett förslag till miljöpolitiskt program som 
kommer att behandlas i kommunfullmäktige. De mer detaljerade 
miljömålen, som tagits fram av gruppen, har sammanställts i denna skrift 
och är ett underliggande dokument till det miljöpolitiska programmet. Syftet 
är att de skall vara ett stöd för verksamheten vid beslut om olika 
miljöåtgärder.  
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STRATEGISKT MILJÖARBETE 
 
För att nå de nationella och regionala miljömålen krävs åtgärder på lokal 
nivå efter var och ens förutsättningar. Kommunen är en viktig lokal aktör 
och kan genom åtgärder bidra till en minskad miljöbelastning och vara ett 
gott föredöme. Ett strategiskt miljöarbete innebär att man formulerar 
miljömålen efter de lokala förutsättningarna och arbetar med åtgärder på 
både kort och lång sikt. 
 
Det strategiska miljöarbetet startade med att en miljöinventering 
genomfördes som redovisar aktuell miljöpåverkan i Tibro. Utifrån 
inventeringen har några strategier utarbetats för de miljömålsområden där 
åtgärder är mest angelägna och det finns förutsättningar att åstadkomma 
förbättringar lokalt.   
 
Miljöpolitiskt program  
Strategierna för de prioriterade miljömålsområdena har formulerats i det 
miljöpolitiska programmet. Programmet skall visa inriktningen och vara en 
ledstjärna för det kommunala arbetet med miljöåtgärder i Tibro. Det 
miljöpolitiska programmet är ett politiskt dokument och fastställs av 
kommunfullmäktige. 
 
Lokala miljömål  
Med utgångspunkt från miljöutredningen och det miljöpolitiska programmet 
har lokala mål och delmål tagits fram inom varje miljöområde. Delmålen 
har formulerats på en detaljerad nivå för att möjliggöra uppföljning. 
Revidering av målen kommer att ske efter lämpliga tidsperioder allteftersom 
de uppfylls.  
 
De lokala miljömålen är ett underlag och stöd för förvaltningar/bolag vid 
planering av miljöåtgärder inom den egna organisationen. Planeringen skall 
utgå ifrån de prioriterade miljömålsområdena och resultera i miljöåtgärder 
som bidrar till att målen uppnås. 
 
Miljöåtgärder  
Varje förvaltning och bolag utarbetar miljöåtgärder utifrån deras nuvarande 
miljöpåverkan och förutsättningar till att uppnå målen. Framtagna åtgärder 
arbetas in i respektive organisations verksamhetsplan och följs upp varje 
halvår enligt ordinarie rutiner.  
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MILJÖPÅVERKAN 
 
Den miljöinventering som genomförts visar att den största miljöpåverkan i 
Tibro kommer från energi och transporter. Därefter kommer användandet av 
olika produkter och ämnen, samt omhändertagandet av dessa. Utöver vad 
som framkommit i miljöutredningen är hushållning med mark och vatten 
samt utformandet av en god bebyggd miljö viktigt.   
 
Miljöpåverkan från den kommunala verksamheten varierar mellan olika 
miljöområden. När det gäller energiförbrukning står exempelvis kommunen 
för cirka 10 %, medan den inom produkter och tjänster är ganska marginell. 
Inom mark, vatten och bebyggd miljö har kommunen en stor påverkan med 
sitt planmonopol. 
 
Energi och transporter 
Den totala energitillförseln, till alla användare inom kommunens gränser, 
för drift och uppvärmning ligger på en relativt konstant nivå med  
ca 300 000 MWh/år sedan flera år. En stor andel är förnyelsebar energi, men 
elberoendet är stort. Effektivare användning och ny teknik bör kunna 
minska användningen. Andelen fossilbränsle är numera ganska liten, men 
kan fasas ut helt på sikt.  
 
Utsläppen av fossilt koldioxid har den senaste tioårsperioden legat konstant 
kring 3 000 kg/person och år. Övervägande delen av detta kommer från 
transporter med bilar. Minskade transporter och övergång till förnyelsebara 
drivmedel krävs för att minska de klimatpåverkande utsläppen av koldioxid.   
 
Produkter och ämnen 
Den övervägande delen av produkter används av industrin och hushållen. 
Kommunens upphandlingar av produkter och tjänster uppgår årligen till ca 
135 milj kr. För ett ekologiskt kretslopp är det viktigt att miljökrav ställs vid 
upphandlingar och att förbrukningen minimeras. För omhändertagandet har 
kommunen ett stort ansvar och möjlighet att påverka hanterandet. 
 
Mark, vatten och bebyggd miljö 
Vattenförbrukningen i Tibro kommun kommer till största delen från 
kommunens egna grundvattentäkter. Miljöpåverkan uppstår vid användning 
av vattnet och rening av avloppsvatten. Utsläppet från kommunalt vatten 
uppgår till 21 ton kväve och 0,48 ton fosfor till 0,48 ton per år. 
Utöver detta tillkommer utsläpp från enskilda avlopp. 
  
All exploatering och bebyggelse innebär en miljöpåverkan. Kommunen kan 
i sin planering verka för att miljöpåverkan blir så liten som möjligt genom 
val av områden och en god infrastruktur.  
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STRATEGISKA MILJÖMÅL 
 
Följande tre strategier skall vara vägledande för det miljöarbetet i Tibro. 
Strategierna omfattar de högst prioriterade miljömålsområdena och berör de 
verksamheter i samhället som ger upphov till merparten av dagens 
miljöproblem. Utgångspunkten är de nationella och regionala 
miljökvalitetsmålen, samt de förutsättningarna som finns lokalt i Tibro. 
Lokala mål och delmål för åtgärder inom respektive område redovisas i 
följande avsnitt.  
 
 
 
      Strategier för miljömålsarbetet i Tibro kommun: 
 
� Effektivare energianvändning och miljövänligare transporter 

 
� Giftfria naturresurser och resurssnåla kretslopp 

 
� Hushållning med mark, vatten och en god bebyggd miljö 

 
 

 
 
 

Strategi 1 – Effektivare energianvändning och 
miljövänligare transporter 
 
Målet är att minska energianvändningen för uppvärmning, belysning och 
drift av apparater. Minskning skall ske genom olika åtgärder för hushållning 
vid användningen och tillämpande av effektiv teknik. Transporter skall 
optimeras så att energiförbrukning och skadliga utsläpp minskas. Den energi 
som används bör så långt som möjligt vara förnyelsebar. 
 

 
Stöder följande nationella och regionala miljömål: 
 

• Begränsad klimatpåverkan • Frisk luft 
• Bara naturlig försurning • God bebyggd miljö 
• Ingen övergödning 
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Strategi 2 - Giftfria naturresurser och 
resurssnåla kretslopp 
 
Naturresurser ska kunna användas, återanvändas, återvinnas och slutligt 
omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen 
skadas. Åtgärder skall ske genom miljökrav och miljövänliga val vid 
upphandling av produkter och tjänster. Största möjliga hushållning skall 
eftersträvas användning av resurser och sortering skall utföras för bästa 
möjliga kretslopp. Giftiga och miljöstörande ämnen skall undvikas, men om 
de ändå förekommer skall de omhändertas på ett säkert sätt. Ett bra 
kretsloppssystem är viktigt för ett bra resultat.  
 

 
Stöder följande nationella och regionala miljömål: 
 

• Giftfri miljö • Begränsad klimatpåverkan 
• Skyddande ozonskikt  • Ingen övergödning 
• Säker strålmiljö  • God bebyggd miljö 

 
 
 
 

Strategi 3 – Hushållning med mark, vatten och 
en god bebyggd miljö 
 
Den biologiska mångfalden och värdefulla kulturmiljöer skall bevaras. 
Människors hälsa skall skyddas genom att skadliga utsläpp minskas. Vid 
fysisk planering skall miljöhänsyn tas för en hållbar bebyggelsestruktur. En 
bra infrastruktur ger individen möjlighet att minska sin egen miljöpåverkan. 
 

 
Stöder följande nationella och regionala miljömål: 
 

• Levande sjöar och vattendrag • Ett rikt odlingslandskap 
• Grundvatten av god kvalitet • God bebyggd miljö 
• Myllrande våtmarker • Ett rikt växt- och djurliv 
• Levande skogar 
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Stödjande planer 
 
I den kommunala verksamheten finns flera planer och program för styrning 
av speciella sakområden. Flera av dessa beaktar miljön och beskriver hur 
miljöarbetet skall bedrivas inom sitt område. Planerna stöder miljömålen 
och det strategiska miljöarbetet. I de fall som en plan innehåller egna 
miljömål, har bara det övergripande målet angivits i detta dokument. För 
delmål och åtgärder hänvisas till respektive plan. 
   
Följande planer och dokument stöder det strategiska miljöarbetet: 
 
� AÖS Avfallsplan 2011-2020 
� Grön skogsbruksplan 2009 
� Vattendirektiv Tidans avrinningsområde 2009 
� Naturvårdsprogram 2010 (under utarbetande) 
� Energi- och klimatplan 2010 (under utarbetande) 
� Översiktsplan 2003 (revidering pågår 2010) 
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LOKALA MILJÖMÅL 

1 Effektivare energianvändning och 
miljövänligare transporter 

1.1 Effektivare energianvändning och 
ökad andel förnyelsebar energi   
 
All energianvändning bör vara så effektiv som möjligt. Hushållning skall 
ske vid användning av energi och onödig användning undviks. 
Förnyelsebara energislag prioriteras där så är tekniskt och ekonomiskt 
möjligt. 
 
Delmål 

• Energianvändningen i kommunala fastigheter och anläggningar skall 
utifrån 2008 års nivå minska med 10 % till år 2015.  

• Energianvändningen i kommunala skolfastigheter skall inte 
överstiga 150 kWh/m2 i medeltal från och med år 2015.  

• Användningen av fossila bränslen i kommunala fastigheter skall ha 
upphört år 2015. 

• Andelen förnyelsebar el skall öka fram till år 2013. 

• Fjärrvärmeutbyggnaden skall fortsätta kontinuerligt så att fler 
fastigheter får möjlighet till anslutning. 
 

1.2 Minskad miljöbelastning från transporter 
 
Transporter bör optimeras och ske med så låg miljöbelastning som möjligt. 
Övergång till förnyelsebara bränslen bör ske successivt. 
 
Delmål 

• Minst 20 % av fordonen i kommunal verksamhet skall drivas med 
förnyelsebara bränslen från år 2013. 

• Alla anställda som kör mycket i tjänsten utbildas i Eco-driving före 
år 2012. 

• Resepolicy med riktlinjer för miljövänligare tjänsteresor utarbetas 
senast år 2010.  

• Transporter inom kommunal verksamhet optimeras för minskad 
körsträcka före år 2012. 
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1.3 Avfallshantering med begränsad klimatpåverkan  
 

Transporter och hantering av avfall bör ske med så låg klimatpåverkan som 
möjligt.  
 
Delmål 

• Delmål och åtgärder redovisas i AÖS Avfallsplan 2011-2020. 
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2 Giftfria naturresurser och resurssnåla 
kretslopp 

2.1 Hållbar användning av naturresurser 
 
Hushållning med mark, vatten och andra naturresurser främjas. 
 
Delmål 

• Kommunala grundvattentäkter och leverans av hälsosamt vatten 
säkerställs. 

• Förbättrad reningsgrad av avloppsvatten, såväl kommunalt som 
enskilt, till år 2015.  

 

2.2 Minskad kemikalieanvändning 
 

Användningen av ämnen och metaller som kan hota människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden skall upphöra. 
 
Delmål 

• Användningen av utfasnings- och riskämnen, enligt 
Kemikalieinspektionens lista, skall ha upphört i kommunal 
verksamhet år 2015. 

 

2.3 Ökad andel miljöanpassade produkter och tjänster 
 
Produkter och tjänster som är ekologiskt hållbara skall väljas i första hand. 
 
Delmål 

• Upphandling av produkter och tjänster skall ske enligt fastställda 
miljökrav. 

• 10 % av livsmedlen till de kommunala köken skall vara ekologiska 
från år 2012. 
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2.4 Minskad mängd avfall 
 
Mängden avfall bör minimeras till förmån för ökad andel material som går 
till återanvändning och återvinning. 
 
Delmål 

• Delmål och åtgärder redovisas i AÖS Avfallsplan 2011-2020. 

• Mängden avfall från Tibro skall ha minskat med 10 % till år 2015. 

 

2.5 Giftfri miljö 
 

Giftiga ämnen skall insamlas och omhändertas på ett säkert sätt så att inte 
spridning sker i miljön. 
 
Delmål 

• Delmål och åtgärder redovisas i AÖS Avfallsplan 2011-2020. 
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3 Hushållning med mark, vatten och en god 
bebyggd miljö 
  

3.1 Ökad kunskap om natur och miljö 
 
Genom ökad kunskap få alla att visa hänsyn och ta ansvar för natur och 
miljö. 
 
Delmål 

• Kommunanställda skall ges årlig miljöinformation från år 2010. 

• Ett kontinuerligt arbete för ökat miljömedvetande hos barn och 
elever i förskola och skola. 

• Miljömål skall kommuniceras till allmänheten. 
 

3.2 God bebyggd miljö 
 

Bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till 
vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och 
utformas för ett ekologiskt hålbart samhälle. 
 

Delmål 

• Delmål och åtgärder redovisas i Översiktsplan 2003 (rev 2010). 
 

3.3 Bevara och utveckla grönstruktur och naturhänsyn 
 

Områden med höga naturvärden bevaras och utvecklas. Hänsyn tas till 
naturen vid all verksamhet. 
 
Delmål 

• Delmål och åtgärder redovisas i Naturvårdsprogrammet 2010. 
 



  Sida 
  14(16) 

 

  

3.4 Ekologiskt rik skogsmiljö 
 
Den biologiska mångfalden skall bevaras och utvecklas för de växter och 
djur som hör hemma i våra ekosystem. 
 
Delmål 

• Delmål och åtgärder redovisas i Grön skogsbruksplan 2009. 
 

3.5 Minskad miljöpåverkan på sjöar och vattendrag samt  
ökad biologisk mångfald 
 
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras livsmiljöer 
bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 
 
Delmål 

• Medverka till bevarande och återskapande av våtmarker och 
naturmiljöer. 

 

3.6 God ekologisk och kemisk status på vattnet i Tidans 
avrinningsområde 
 
Återställa och bevara en god vattenmiljö i Tidans avrinningsmiljö. 
 
Delmål 

• Delmål och åtgärder redovisas i Vattendirektiv Tidans 
avrinningsområde 2009. 
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UPPFÖLJNING 
 
Uppföljning av miljömålen görs på kommunal nivå där den samlade 
måluppfyllelsen mäts. 
En redovisning av resultatet sker årligen i ett ”grönt bokslut”. 
 
De miljöåtgärder som upptagits i förvaltningarnas/bolagens 
verksamhetsplaner följs upp vid halvårs- och helårsskifte inom ramen för 
verksamhetens rutiner. 
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REVIDERING AV MILJÖMÅL 
 
Uppföljningar får visa behovet av revidering av de lokala miljömålen. 
Lämpligen revideras miljömålen med jämna tidsintervall allt eftersom 
målen uppfylls och omgivningens krav förändras. När delmål uppfyllts kan 
det bli aktuellt att sätta upp nya delmål så länge som huvudmålet är aktuellt.  
 
Det miljöpolitiska programmet är det övergripande dokumentet. Om det 
miljöpolitiska programmet revideras måste även dessa miljömål revideras så 
att de står i samklang med den politiska inriktningen.  
 


