Uppföljning miljööverenskommelse- våren 2019
Uppföljning - miljööverenskommelser
Forshaga kommun signerade nio miljööverenskommelser av varierande karaktär, allt för att på bästa
sätt få till effektiva åtgärder som ger största möjliga nytta. Miljööverenskommelsen skrevs i mars
2018 tillsammans med länsstyrelsen och åtgärderna varar fram till och med 2020.
Hur har det då gått hittills?


Implementera en handlingsplan till kommunens miljö- och klimatstrategi

En handlingsplan är framtagen och godkänd av ledningsgruppen. Arbetet med att implementera
handlingsplanen på förvaltningarna pågår.



Implementering av klimatkompensation av kommunens tjänsteresor hos samtliga
förvaltningar och bolag.

Klimatkompensation av kommunens tjänsteresor (personbilar) är implementerad hos
förvaltningarna, och ingår nu i den ordinarie verksamheten. Det pågår dessutom ett arbete med
att utveckla kompensationsmodellen.


Arbete för en fossilfri fordonsflotta

Laddinfrastruktur för kommunens personbilar är i full gång och hittills har det investerats i 26
laddpunkter, och snart finns lika många elbilar i kommunens fordonsflotta. Dessutom håller en
handlingsplan för utbyte av fossila bilar att tas fram.


Forshaga kommun ska börja arbeta systematiskt med att integrera hållbarhet i
finansförvaltningen.

Arbetet har inte påbörjats än.


Införa någon form av miljöcertifiering när det byggs nytt eller när befintliga byggnader
renoveras.

Ansvarig tjänsteman har utsetts och ska leda arbetet framåt med att ta fram byggriktlinjer för
kommunala byggnader.


Ta fram en grön infrastruktur för Forshaga kommun

Arbetet pågår och ett utkast finns framtaget.


Kommunen ska tillsammans med länsstyrelsen ta fram nya vattenföreskrifter för samtliga
vattentäkter i kommunen samt reservvattentäkten Klarälven.

Vattenskyddsområden för kommunens vattentäkter gällande Visten och Mölnbacka ligger hos
Länsstyrelsen för beslut, nästan klart. Reservvattentäkten är inte aktuellt ännu, där pågår
ansökan om vattendom. Troligen en fråga under 2020.


Ta fram en VA-plan för hela kommunen.

Arbetet har inte påbörjats än.


Ta fram och införa riktlinjer för miljö- och sociala krav vid all upphandling.

Uppföljning miljööverenskommelse- våren 2019
Ett samarbete mellan upphandlingsenheten och miljö- och byggförvaltningen är påbörjat. En
upphandlingsrutin håller på att tas fram.

