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Detta är en sammanställning av enheternas miljöarbete, en miljöberättelse, i enlighet med 
dokument med reg nr 9.1. Miljöberättelsen omfattar det arbete som utförts mellan 2013 års 
miljöberättelse i augusti 2013 till och med oktober 2014. 
 
Uppföljning miljömål 
Övergripande och detaljerade miljömål anges i dokument med reg nr 5.3.  
 
I miljöutredningen identifieras klimatpåverkan som den viktigaste miljöaspekten och att 
kommunens indirekta miljöpåverkan är större och viktigare än den direkta miljöpåverkan. 
Miljödiplomeringsarbetet har av den anledningen i inledningsskedet varit inriktat på 
klimatmålet. Fram t o m 2013 utgick miljödiplomeringen i Askersund från detta enda 
miljömål:  
 
Som övergripande mål anges att Askersunds kommun ska minska klimatpåverkan med 25 % 
till år 2020. Ett detaljerat miljömål att minska klimatpåverkan med 5 % till och med 2013 
finns också. Jämförelsetal är 2009 då miljödiplomeringsarbetet påbörjades i kommunen. År 
2009 var kommunens totala utsläpp 80 125 ton CO2/år och 2012 var utsläppen 74 528 ton/år  
enligt beräkningar hämtade från den nationella emissionsdatabasen Siffror för år 2013 finns 
ännu inte tillgängliga. Utvecklingen  pekar dock åt rätt håll. På dessa tre år har 
koldioxidutsläppen minskat med 7 %, vilket innebär att om inte koldioxidutsläppen ökat 
under 2013 så uppfylls det detaljerade miljömålet. 
 
Enligt dokument reg nr 5.3 (mall för miljömål) ska en uppföljning av miljöutredningen göras 
vartannat år. De viktigaste aspekterna resor med bil i tjänsten samt energiförbrukning för 
uppvärmning av lokaler kommer dock framöver följas upp årligen genom nyckeltal. 
 
Från och med 2014 har miljömålsarbetet i kommunen breddats till att omfatta alla i 
kommunen relevanta miljömål, dvs 14 av de 16 nationella miljömålen. Askersunds 
kommunfullmäktige fastställde övergripande miljömål för kommunen vid sammanträdet den 
30 september 2013. I dag finns övergripande och detaljerade miljömål för 13 av de 16 
miljömålen. Sydnärkes byggnämnd har fått i uppdrag att fastställa miljömål för god bebyggd 
miljö.   
Arbetet med att koppla aktiviteter till samtliga miljömål har påbörjats. I november 2013 antog 
miljönämnden en miljömålsstyrd tillsynsplan för 2014, vilket innebär att de aktiviteter som 
miljönämnden genomför är kopplade till miljömålen.  
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Intern uppföljning 
En intern uppföljning görs varje år enligt dokument med reg nr 9.1 (mall för miljöberättelse). 
Enhetens miljöarbete beskrivs i en miljöberättelse. Miljöförvaltningens miljösamordnare har 
träffat samtliga miljöinspiratörer under året och tagit upp aktuella frågor. De flesta 
arbetsplatser har också besökts av miljöförvaltningen.  
 
Miljödeklaration från leverantörer, transportörer och entrerprenörer 
Askersunds kommun har genomfört en granskning av ett antal leverantörer för att få en bild 
av hur de lever upp till de miljökrav som finns. Sex leverantörer av varor och kommunens 
elbolag har granskats. 
 
Alla leverantörer har miljöledningssystem (fyra av leverantörerna är certifierade enligt ISO 
14001) och lever upp till den miljölagstiftning som de är berörda av. Elbolaget intygar att den 
el som kommunen köper in kommer till största delen från vattenkraftsproduktion och till en 
mindre del från vindkraft.  
 
Uppföljning av miljöplaner 
På varje enhet finns en miljöplan med ett antal aktiviteter. Sammantaget på de 30 enheter som 
har lämnat in miljöberättelse tas 151 aktiviteter upp. Av som har  dessa har 135 genomförts 
eller är under genomförande.r 
 
Nästan samtliga enheter har uppdaterat sina miljöplaner med nya aktiviteter för år 2015. 
 
Askersunds kommun har under 2013 genomfört sparsam körning för 50 av kommunens 
anställda, med målet att minska bränslekostnader och utsläpp.  Kommunen har i samarbete 
med vattenfall startat ett projekt kring laddning av elfordon i befintlig belysningsautomat. Tio 
stycken elcyklar har köpts in för att få fler av personalen att ställa bilen och ta cykeln. Dessa 
har nyttjats mycket flitigt av hemtjänsten men även använts av administrativ personal. Det har 
också funnits fyra elcyklar att låna för allmänheten på turistbyrån.  
 
Exempel på andra aktiviteter som genomförts helt eller delvis är övergång till e-fakturor, 
uppmuntra personal att dricka kranvatten, minska matsvinnet i skolköken, använda 
städmaskiner utan kemikalier, pyssla med naturmaterial för förskola, anordna 
skräpplockardag och lära skolbarnen om kretslopp genom att kompostera  
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Kemikalielistan 
Samtliga enheter som hanterar kemikalier har uppdaterat sin kemikalielista och i de fall man 
använder  nya kemikalier har man även skaffat nya säkerhetsdatablad. 
 
Inköp 
Den rutin som reglerar inköp (reg nr 6.1) innebär att flertalet inköp görs via kommunens 
ramavtal. Vid upphandling av ramavtal ställs långt gångna miljökrav.  
 
En majoritet av kommunens upphandlingar sker i samarbete med Örebro kommun. 
Miljöstyrningsrådets riktlinjer för energieffektiv upphandling beaktas alltid vid dessa 
upphandlingar.  
 
I vissa fall görs mindre inköp utanför ramavtal. I dessa fall ska miljömärkta och etiskt 
producerade varor och tjänster väljas i den utsträckning som är tekniskt och ekonomiskt 
rimligt. 
 
Alla enheter har svarat att de anser att inköpsrutinen fungerar. Flera enheter svar att de köper 
via kommunens ramavtal. 
 
Miljöutbildning för personalen 
Nya medarbetare har genomgått den grundläggande miljöutbildningen. Miljödiplomeringen är 
en stående på punkt vid arbetsplatsträffar på många av arbetsplatserna. 
 
Två tillfällen per år anordnas en halvdags miljöutbildning som hålls av Sydnärkes 
Miljöförvaltning. Miljöutbildningen riktar sig i första hand till nyanställda. Vid dessa tillfällen 
ges även möjlighet för andra som varit anställda längre att gå miljöutbildning ifall de tidigare 
inte haft möjlighet att delta. Miljöutbildning genomfördes i november 2013 (37 deltagare) 
samt 28 april 2014 (16 deltagare).  
 
Miljöförvaltningen anordnar särskild fortbildning för miljöledarna och miljöinspiratörerna vid 
minst två tillfällen per år. Tema för fortbildningar har under perioden varit naturvårdsarbete 
och breddning av miljömålsarbetet samt kemikalier i vardagsmiljön.  
 
Miljöpolicyn 
Samtliga enheter har svarat att men lever upp till kommunens miljöpolicy. 
 
Avfallshanteringen 
Från och med mars 2014 har kommunen genomfört insamling av matavfall för samtliga 
verksamheter och hushåll. Matavfallet samlas in tillsammans med brännbara sopor i ”den 
gröna påsen” och transporteras till Linköping där det används för att producera biogas och 
näring . det finnas möjlighet att lämna matavfall separat, något som några enheter efterfrågar. 
 
Avfallshanteringen fungerar i stort sett bra och de brister och problem man hade första året 
verkar vara åtgärdade. I samband med att . 
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