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Mål med miljöprogrammet 
Miljöprogrammet (Ystad kommun, 2014) anger inriktningen för Ystads 
kommuns miljöarbete, både i kommunen som geografiskt område och för 
kommunens alla verksamheter och kommunala bolag. Miljöprogrammet 
sträcker sig från 2014-2020. Åtgärder i Ystads kommuns handlingsplan 
för miljöprogramet har tagits fram av samtliga verksamheter och bolag 
inom kommunen. Verksamheternas och bolagens handlingsplaner har 
sammanställts i detta dokument. 

Åtgärderna ska tillsammans bidra till att uppnå det övergripande målet i 
miljöprogrammet, vilket också går i linje med Sveriges generationsmål1: 

”Ystads kommun överlämnar till nästa generation ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför kommunens, regionens och Sveriges gränser.” 

För att uppnå det övergripande målet finns fem strategiska miljömål. 
Dessa bygger på Länsstyrelsen i Skånes identifierade utmaningar 
och inom dessa fem strategiska mål är 15 av de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen inarbetade (Länsstyrelsen i Skåne, 2015). 

1 www.miljomal.se

Mål med en sammanställd handlingsplan
Miljöarbetet sker på många håll runt om i kommunen. De enskilda 
handlingsplanerna under miljöprogrammet (se bilaga) är menade att vara 
ett verktyg för verksamheterna och bolagen i deras miljöarbete. Denna 
sammanställning av samtliga handlingsplaner under miljöprogrammet ger 
en överblick av pågående och planerade miljöåtgärder inom kommunen 
och tanken är att detta ska bidra till flera saker:

1. Havet, sjöarna och vattendragen har en god miljö.

2. Förvaltningen av kommunens mark- och
vattenresurser är hållbar.

3. Natur- och kulturvärden bevaras, den biologiska
mångfalden är stor och det finns goda möjligheter för
friluftsliv.

4. Alla verksamheter i kommunen har en konsumtion
som är skonsam för miljön och socialt hållbar.

5. Transporter och infrastruktur är miljöanpassade och
möjligheter finns till ett liv fritt från fossilt bränsle.

• Kommunikation och samverkan mellan verksamheter
gällande informationsutbyte och samarbeten.

• Kommunikation och samverkan med näringsliv
och medborgare för att vägleda, hitta samarbeten
samt informera om kommunens arbete med
miljökvalitetsmålen.

• Prioritering av åtgärder som har stor miljönytta.

• Säkerställa att kommunens miljöarbete går framåt
med tillräckliga insatser sett till kommunens egna mål
samt regionala och nationella mål och åtgärder.
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verksamheterna och bolagen när de tar fram åtgärder och sammanställer 
sina respektive handlingsplaner. 

Mycket av kommunens miljöarbete styrs naturligtvis även av nationella 
lagar och förordningar, där miljöbalken tillhör de viktigaste men dessa 
ingår inte i denna sammanställning.

Handlingsplanerna till miljöprogrammet är handlingsplan för ett antal 
styrdokument, se figur 1. Detta innebär att när nya styrdokument antas 
ska respektive verksamhet och bolag som berörs föra in åtgärder i sin 
handlingsplan för miljöprogrammet, dessa måste då antas i respektive 
nämnd/utskott/styrelse. Uppföljningen av miljöprogrammet blir därmed 
också en uppföljning av dessa styrdokument (se vidare under Uppföljning 
och Uppdatering).  Åtgärder under styrdokument som inte är kopplade 
till miljöprogrammet behandlas enligt respektive dokument.

Handlingsplan till flera styrdokument
I Ystads kommuns målstyrning står att ”Ystads kommuns verksamheter 
ska arbeta utifrån miljöprogrammet” bland annat för att den politiska 
visionen 2030 och målbilden med 1 % befolkningsökning ska utmynna 
i det hållbara samhälle som vi vill se i framtiden (Ystads kommun, 
2013). Ystads kommun har antagit och arbetar med flera strategiska 
styrdokument inom miljöområdet. Dokumenten behandlar olika frågor 
och ämnesområden och tillsammans täcker de in en stor del av de 
nationella miljömålen. Ystads kommuns miljöprogram håller ihop 
miljöfrågorna.  

Sammanställningen i figur 1 visar de mest relevanta styrdokumenten som 
kan knytas till miljöprogrammet och respektive strategiskt miljömål. 
Flera av styrdokumenten har kopplingar till mer än ett strategiskt 
miljömål och särskilt översiktsplanen har en strategisk roll för samtliga 
strategiska miljömål. Detta visar prioriterade områden att arbeta med i 
Ystads kommun och dokumenten finns som stöd och vägledning för 

Figur 1: Styrdokument med kopplingar till Ystads kommuns miljöprogram. Under varje strategiskt miljömål finns en översikt över vilka dokument som styr 
arbetet. Flera av styrdokumentet har mål och åtgärder under flera av de strategiska miljömålen.

1. Havet, sjöarna och vatten-
dragen har en god miljö.

3. Natur- och kulturvärden bevaras,
den biologiska mångfalden är stor 
och det finns goda möjligheter för 
friluftsliv. 

5. Transporter och infrastruktur
är miljöanpassade och 
möjligheter finns till ett liv fritt 
från fossilt bränsle. 

4. Alla verksamheter i
kommunen har en konsumtion 
som är skonsam för miljön och 
socialt hållbar. 

2. Förvaltningen av
kommunens mark- och 
vattenresurser är hållbar. 

Vattenplan (ej antagen)

Policy och handlingsplan 
för förvaltning och skydd av 
kusten (tillägg till översikts-
plan 2005)

Naturvårdsprogram
Grönstrukturprogram

Bevarandeprogram för Ystads 
kommun 2005

Bevarandeprogram för byar i 
Ystads kommun1985
Rörligt friluftsliv (ej antagen)

Översiktplan

Policy och handlingsplan 
för förvaltning och skydd 
av kusten (tillägg till över-
siktsplan 2005)

Vattenplan (ej antagen) 

Energi- och klimatstrategi
Cykelstrategi 
Vindkraftsplan (tillägg till 
översiktsplan 2005)
Fordon-, rese- och mötespolicy (ej antagen)

Folkhälsopolitiskt program

Upphandlings- och 
inköpspolicy

Policy för hållbar 
matutveckling (ej antagen)

Renhållningsordningen och 
avfallsplan (ej antagen)

Ystads kommuns vision 2030

Miljöprogrammet för Ystads kommun
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För att nå ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför kommunens, regionens 
och Sveriges gränser krävs omfattande åtgärder och förändringar i många 
delar av samhället. På den lokala nivån har Ystads kommun inklusive de 
kommunala bolagen stora möjligheter att påverka, bland annat genom sin 
roll som tillsynsmyndighet, planerare, inköpare, verksamhetsutövare samt 
ägare och förvaltare av mark och fastigheter, se figur 2. 

En viktig uppgift för kommunen är att skapa förutsättningar för ett 
hållbart samhälle på lokal nivå. Det måste vara lätt och lönsamt för 
individer, företag och organisationer att agera på ett sätt som gör att vi 
når miljömålen. Ystads kommun ska även sträva efter att föregå med gott 
exempel och visa att omställningen till en hållbar utveckling är möjlig.  

Det krävs kunskap och samarbete för att vi ska kunna lösa 
miljöproblemen. Dialog med medborgare, företag och organisationer 
är därför en viktig del i miljöarbetet, liksom erfarenhetsutbyte och 
samverkan. Ystads kommun ska samarbeta med offentliga och privata 
aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Planering och förvaltning av mark och fastigheter 
Genom det kommunala planmonopolet (1 kap. 2 § PBL) är det en 
kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. 
Syftet är att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål  
som från allmän synpunkt områdena är mest lämpade för och som 
medför en god hushållning i enlighet med miljöbalken. Den formella 
samhällsplaneringen sker genom översiktsplan, områdesbestämmelser, 
detaljplan samt bygg-, rivnings- och marklov.

Kommunens samhällsbyggnadsnämnd har ansvar för tillsyn och beslut 
enligt plan- och bygglagen. Kulturhistoriska värden, energianvändning, 
radon och bullerfrågor är betydelsefulla miljömålsaspekter att 
ta upp i samband med bygglov som hanteras av kommunens 
stadsbyggnadsavdelning. Ystads kommun och flera av de kommunala 
bolagen är mark- och fastighetsägare. Det ger oss stora möjligheter till ett 
framsynt miljöarbete.

Skola, vård, omsorg
Genom skola, vård och omsorg har kommunen möjligheter att bidra till 
omställning genom sin egen verksamhets påverkan. Minst lika viktig 
är här de goda vanor som skapas hos brukare och som kan ge ringar 
på vattnet utanför dessa verksamheter. Kunskapsspridning och goda 
värderingar är nycklar till hållbar utveckling för hela samhället.

Föredöme

Myndighetsutövning

Kunskapsspridning

Verksamhetsutövning

Verktyg för att nå miljömålen

Möjliggöra

Tillsyn enligt bland annat miljöbalken och plan- och bygglagen.

Planering av markanvändning, samhällsbyggnad, trafik, natur-
vård, avfall m.m.

Ägare av fastigheter, mark, utförare av skola, vård, omsorg, 
inköp, upphandling, energi- och vattenförsörjning, rening av 
avloppsvatten, avfallshantering och telekommunikation.

Utbildning av barn och vuxna genom t.ex skola, bibliotek och 
utbildning av anställda. Bidra till goda vanor. 

Kommunen kan genom att marknadsföra sina miljöinsatser 
inspirera andra aktörer. 

Figur 2: Verktyg för 
kommunen att nå 
miljömålen (Länsstyrelsen 
Västra Götalands län, 2014).

Kommunens roll och möjligheter att påverka
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Teknisk försörjning 
I begreppet teknisk försörjning ingår bland annat energi- och 
vattenförsörjning, rening av avloppsvatten, avfallshantering och 
telekommunikation. En mycket stor del av kommunens invånare är 
anslutna till de kommunala vatten- och avloppsnäten. Kommunen 
ansvarar även för avfallshanteringen med undantag för avfall som 
enligt förordning ska samlas in och omhändertas av producent. Genom 
ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete av anläggningar och 
metoder eftersträvas en minskad miljöpåverkan från de kommunala 
verksamheterna. 

Tillsyn 
Miljötillsynen ska säkerställa miljöbalkens syfte (1 kap. 1 §): ”att främja 
en hållbar utveckling”. Ystads kommun, via Ystad-Österlenregionens 
Miljöförbund, är tillsynsmyndighet inom områdena livsmedel, miljö- 
och hälsoskydd, det vill säga kommunen ser till att lagstiftningen följs 
bland annat när det gäller verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, 
vatten och luft, som hanterar kemikalier, eller som kan störa omgivningen 
genom exempelvis buller och lukt. Genom tillsynen kan mycket 
miljöarbete påverkas och styras, både genom information och tvingande 
krav på åtgärder.  

Beslut som förbundsdirektionen1 för Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund fattar enligt miljöbalken kan ofta kopplas samman med de 
nationella, regionala och/eller lokala miljömålen. 

Upphandling 
Ystads kommun är en stor inköpare av varor och tjänster. Upphandling 
är därför ett viktigt verktyg i kommunens arbete för en hållbar 
utveckling. Vi ska sträva efter att minimera miljöpåverkan som orsakas 
av kommunens egen konsumtion, lokalt och globalt. Det innebär att vi 
ska ta miljöhänsyn vid upphandling och inköp av varor, tjänster och 
entreprenader. 

1. Folkvalda från de tre ägarkommunerna Ystad, Tomelilla och Simrishamn.

Ansvar
Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för Ystads 
kommuns miljöarbete och är kommunens högsta beslutande organ 
enligt kommunallagen 3 kap. 9 §. Kommunfullmäktige har fastställt 
miljöprogrammet. Varje utskott, nämnd, förvaltning och kommunalt 
bolag ansvarar för att uppfylla de mål och genomföra de åtgärder som 
specificeras i olika styrdokument som är kopplade till miljöprogrammet 
(figur 1). Vissa mål och åtgärder berör bara enskilda förvaltningar medan 
andra berör alla enheter.

Politiker och chefer har ledningsansvaret för miljöfrågorna. De ansvarar 
för att tillräckliga resurser avsätts för att målen ska nås, för att skapa 
goda förutsättningar för miljöarbetet och för att ta vara på och utveckla 
personalens kompetens och engagemang i miljöfrågor. Varje förvaltning 
respektive bolag bestämmer själv hur miljöarbetet ska organiseras utifrån 
den Metod som beskrivs på näst kommande sidor. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att samordna kommunens strategiska miljöarbete. Ett nätverk 
för miljösamordnare på förvaltnings- och bolagsnivå har bildats för 
informationsutbyte och samarbete.

Alla medarbetare i Ystads kommun har ett ansvar för sin egen 
miljöpåverkan i sitt yrkesutövande, bland annat genom resval, 
energianvändning och avfallshantering.
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Framtagande av handlingsplaner
Arbetet med att ta fram åtgärder inom miljöprogrammet har genomförts 
på alla nivåer inom kommunens förvaltningar och bolag. Det har varit 
upp till varje förvaltningschef respektive bolagschefer samt mellanchefer 
hur arbetet, rent praktiskt, lagts upp för att på så sätt anpassa utifrån olika 
verksamheters organisation.

Det har varit förvaltningschefernas ansvar att identifiera de områden där 
miljöarbetet kan förbättras. Rekommendationerna har varit att inkludera 
medarbetare i processen med framtagandet av åtgärderna för att skapa 
delaktighet och för att åtgärderna ska få genomslag i så stor utsträckning 
som möjligt. Åtgärderna som tagits fram i de olika verksamheterna har 
sammanställts till förvaltnings- och bolagsspecifika handlingsplaner. För 
dessa ansvarar förvaltningscheferna respektive bolagscheferna.

De förvaltnings- och bolagsspecifika handlingsplanerna har sedan 
behandlats och antagits av respektive nämnd och styrelse och finns i 
sin helhet i bilaga 1 till detta dokument. De antagna handlingsplanerna 
har sammanfogats till miljöprogrammets handlingsplan av avdelningen 
för strategiskt miljöarbete. Den samlade handlingsplanen är redovisad 
för kommunfullmäktige i maj 2016.

Metod
Genomförandet och utvecklingsprocessen kring miljöprogrammets 
handlingsplan beskrivs med följande steg:

Genom hela processen med miljömålsarbetet kan avdelningen 
för strategiskt miljöarbete bidra med kunskap, tips och råd samt 
tillhandahålla material som kan stötta verksamheterna och bolagen i 
arbetet med miljöåtgärder. Det är upp till varje förvaltning/bolag att 
bestämma i vilken omfattning det behövs stöd.

• Framtagande av åtgärder, prioritering av åtgärder samt förankring.

• Genomföra åtgärder och påminna varandra om rutiner - för att nå ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

• Kommunicera miljöarbetet inom verksamheten och med andra
kommunala verksamheter och bolag genom exempelvis intranätet - för
att inspirera och påminna varandra.

• Kommunicera miljöarbetet externt via exempelvis en uppdaterad
webbsida med miljömålsarbetet - för att inspirera, skapa dialog och
samarbeten.

• Kontinuerliga möten med de s.k. miljöombuden - för kommunikation,
samarbeten, stöd och att hålla handlingsplanen aktuell.
Förvaltningscheferna respektive bolagscheferna bestämmer vilka
personer inom deras respektive förvaltningar/bolag som medverkar vid
dessa möten.

• Årlig uppföljning/uppdatering av genomförandet av åtgärder - för
att handlingsplanen ska vara ett levande dokument uppdateras åtgärder
i handlingsplanen allteftersom de har genomförts och nya åtgärder
tillkommer. Se vidare under Uppföljning och uppdatering.

• En större utvärdering gentemot de strategiska miljömålen genomförs
2017 - för att leda till en ständig förbättringsprocess av miljöarbetet
inom kommunen, med tillräckliga insatser och rätt prioriteringar. Se
vidare under Utvärdering och utveckling.
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Uppföljning och uppdatering
I samband med årsbokslutet ska varje förvaltning respektive bolag 
ansvara för att rapportera in den årliga statusen för åtgärder som 
finns i respektive verksamhets handlingsplan till miljöprogrammet, 
se exempel figur 3. De indikatorer som verksamheterna har angivit 
i handlingsplanerna kan fungera som ett stöd för hur miljöarbetet 
fortskrider. Varje förvaltning respektive bolag ska tillsammans med 
detta lämna in en uppdaterad version av sin handlingsplanen med de 
potentiellt nytillkomna åtgärder som planeras. Den kommunövergripande 
handlingsplanen blir därmed ett levande dokument som uppdateras 
allteftersom åtgärder har genomförts och nya åtgärder tillkommer. 

När nya styrdokument antas ska åtgärder som rör miljöprogrammet 
uppdateras i handlingsplanen till miljöprogrammet för respektive 
verksamhet och bolag (se Handlingsplan till flera styrdokument). 
Ansvariga för respektive åtgärd inklusive eventuella investeringar 
förbereds och tas upp till budgetarbetet av respektive nämnd/utskott/
styrelse. Uppföljningen av dessa styrdokument hämtar därmed 
information från processen med miljöprogrammets handlingsplan. 

Kommunstyrelsen, genom avdelningen för strategiskt miljöarbete, 
ansvarar för samordningen av uppföljningsarbetet kring miljöprogrammet 
och ska varje år presentera en uppföljning av åtgärderna i den 
kommunövergripande handlingsplanen i samband med årsbokslutet. 

Resultatet utgör ett verktyg för kommunens interna kommunikation 
kring miljöarbetet. Det ska även kommuniceras med medborgare genom 
lättillgänglig information på kommunens hemsida om hur arbetet med 
miljömålen fortgår. 

Figur 3: Exempel på hur uppföljningen och utvärderingen kan se ut. Grön 
=genomförd Gul=påbörjad/delvis genomförd Svart=kvar att genomföra 
Röd= skulle enligt tidsplanen vara genomförd men har inte påbörjats. 

Figur 4: En fördjupad utvärdering  innehållande analys av riktningen 
för trenderna hos de valda minjöindikatorerna kan illustreras med pilar 
(positiv, oförändrad eller negativ riktning) samt analys av möjligheterna 
att nå det miljöstrategiska målet kan illustreras med ansikten (grön-glad, 
gul-neutral, röd-ledsen).

Åtgärds nr. Åtgärdsbeskrivning Uppföljning 2016

1:1 xxxxx Genomförd/ Pågående

2:1 xxxxx Delvis genomförd, enligt tidsplan

3:1 xxxxx Påbörjad, enligt tidsplan

4:1 xxxxx Kvar att genomföra, enligt tidsplan

5:1 xxxxx Ej påbörjad, ej enligt tidplan

Trend miljöindikatorer Status strategiskt miljömål

               Indikatorerna 
               visar en positiv 
               trend.

Det miljöstrategiska målet 
kan uppnås i tid om den 
aktuella handlingsplanen 
genomförs.

               Indikatorerna 
               visar  en oför-  
               ändrad trend 
               (alternativt 
               osäkert resultat)

Det miljöstrategiska målet 
kan delvis uppnås i tid om 
den aktuella handlingspla-
nen genomförs (alt. oklart).

Det miljöstrategiska målet 
kan inte uppnås i tid om 
den aktuella handlingpla-
nen genomförs

Indikatorerna 
visar  en negativ 
trend.

Utvärdering och utveckling
För att säkerställa att kommunens miljöarbete går framåt med tillräckliga 
insatser kommer en större uppföljning och eventuell revidering av 
åtgärder att ske efter halva programperioden, år 2017, se exempel figur 
4. Utvärderingen görs gentemot miljöindikatorer som följer upp om 
insatserna leder till önskat resultat, de visar trenden i miljöarbetet och 
ger en bild av miljöläget. Resultatet utgör ett verktyg för kommunens 
interna kommunikation kring miljöarbetet. Tanken är att erfarenheten 
då ska finnas för att genomföra prioriteringar av åtgärder med hänsyn 
till miljönyttor och därefter utveckla framtida åtgärder (se vidare under 
Ekonomiska konsekvenser).

Utvärderingen genomförs gemensamt och förvaltnings- och 
bolags-övergripande för att ta tillvara på resultatet. De så kallade 
miljöombuden genomför uppföljningen. Miljöombuden bör pekas ut av 
förvaltningschef respektive bolagschef i samråd med berörd mellanchef. 
Kommunstyrelsen, genom avdelningen för strategiskt miljöarbete, 
ansvarar för att ta fram riktlinjer för utvärderingen under 2016/2017 samt 
samordningen av utvärderingen.

Resultatet ska även kommuniceras med medborgare genom lättillgänglig 
information på kommunens hemsida om hur läget är för kommunen 
miljömål och hur arbetet med miljömålen fortgår.
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Sammanställning av handlingsplaner
I detta kapitel finns en sammanställning av handlingsplanerna för 
kommunens verksamheter och bolag. Detta är en förkortning av 
rubrikerna Åtgärd och Beskrivning av respektive verksamhets/bolags 
handlingsplan som finns i sin helhet i bilagan. Där hittas tidpunkt 
för genomförandet, budget, ansvarig etc. Under kapitlet Metod 
(ovan) beskrivs framtagandet av handlingsplanerna. De ansvariga 
verksamheterna har i kommande sammanställning förkortats enligt tabell 
1.

Åtgärderna för respektive verksamhet är pågående, planerade eller nya 
och ska genomföras under perioden 2015-2020. För varje föreslagen 
åtgärd har resurser, såväl personella som finansiella, samt tidsåtgång 
angivits. De eventuella nya åtgärder som innebär kostnader och 
investeringar under perioden 2015-2018 inarbetas i kommunens 
budget av nämnderna/utskotten/styrelser. Åtgärderna genomförs i den 
takt budgeten medger.

Handlingsplanen för Ystad-Österlenregionens miljöförbund 
representeras av miljöförbundets verksamhetsplanering. Utvalda delar av 
verksamhetsplanen lyfts fram i sammanställningen av åtgärder under de 
strategiskt miljömålen. Verksamhetsplaneringen återfinns i sin helhet i 
bilagan. 

Tabell 1: De ansvariga verksamheterna har förkortats i 
sammanställningarna enligt tabellen nedan.
KoU Kultur och utbildning

LoU Ledning och utveckling
SAM Samhällsbyggnad
SO Social omsorg
Hamnen Ystads Hamn Logistik AB
YB Ystadsbostäder AB
YE Ystads Energi AB
YI Ystads Industrifastigheter AB
YT Ystads Teater AB
YS AB Ystads Saltsjöbad
Miljöförbundet Ystad- Österlenregionens miljöförbundet

Typer av åtgärder
För att skapa en överblick lyfter sammanställningen olika typer av 
åtgärder under respektive strategiskt miljömål. Åtgärderna är indelade i 
kommunikations- och informationsåtgärder, fysiska åtgärder, strategier/
utredningar samt rutiner. Flera av åtgärderna kan dock räknas till fler än 
en av dessa kategorier.  

Interna samarbeten
Handlingsplanerna ska ses som ett verktyg för att hitta samarbeten med
interna och/eller externa aktörer, för att tillsammans och på ett effektivare
sätt nå miljömålen. Flera av åtgärderna är specificerade som samarbeten 
inom kommunen, se kolumn Ansvarig under respektive handlingsplan 
i bilagan. Möten med de så kallade miljöombuden kan utöver detta 
diskutera åtgärder för samarbete och samarbetsområden utifrån den 
sammanställda handlingsplanen.

Externa samarbeten
En stor del av åtgärderna i kommunens handlingsplan har kopplingar till 
det regionala åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen (Länsstyrelsen 
Skåne, 2012). Det regionala åtgärdsprogrammet visar åtgärder som flera 
aktörer i regionen arbetar med och är därför områden för samarbete (se 
Ekologiska konsekvenser). 
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1. Havet, sjöarna och vattendragen har en god miljö
Nr. KoU LoU SAM SO Hamnen YB YE YI YS

1:1 Förskolor, skolor och 
fritidshem ska arbeta med 
Grön flagg systematiskt.  

Se till att miljöhänsyn 
beaktas vid framtagande 
av vattenplanen

Åtgärderna som ska finnas 
med i vattenplanens 3:e del, 
VA-plan, åtgärdas.

I utbildningar hur 
medicinskt mate-
rial omhändertas 
på ett miljömäs-
sigt riktigt sätt.

Röda Bodarna: Dag- och 
spillvatten separeras och 
det läggs nya ledningar. 
Oljesanering och anslut-
ning av två oljeavskiljare.

Vidta åtgärder för 
att minska utsläp-
pen av miljögif-
ter via dagvatten-
systemet.

Fossilfritt 2020 Ställa miljökrav 
med hänseende till 
miljögifter vid pro-
jektering av ny/till 
och ombyggander. 

Påverka hyresgästen 
att vidta åtgärder för att 
minimera utsläppen av 
miljögifter. Planera ny 
bebyggelse minst 3 m.ö.h

1:2 Information och tydlighet 
vid inköp för att minimera 
utsläppen av miljögifter 

Recipientprovtagning. 
Kontroll/ indikator av 
vattendragens vatten-
kvalitet

Uppströmsarbete i form av 
riktad information till hus-
håll och verksamheter ang 
miljögifter.

Insamling av 
rester av färger,  
rengöringsmedel, 
oljor m.m

Minska utsläpp av miljö-
gifter genom filterinsatser i 
dagvattenbrunnar

Utvärdera och testa 
fossilfritt bränsle i en 
av oljepannorna samt 
bygga en ackumula-
tortank 

Minimera utsläpp 
(volym) av dag/ 
spillvatten.

Minimera utsläpp (vid 
ombyggnation) av dag/ 
spillvatten.

1:3 Följa kommunens inköps- 
och upphandlingspolicy

Verka för att det natur-
pedagogiska konceptet 
Sea-U kommer till Ystad

Anpassningsåtgärder mot 
ändrad nederbörd: över-
svämningståligt byggande, 
högupplösta regnserier och 
vattnets roll i planprocessen. 

Bygga mottagningsanlägg-
ning för svart- och gråvat-
ten i varje färjeläge

Aska håller en kva-
litet som är godkänd 
för att återföras till 
skogen.

Spillvattnets 
kvalité 

1:4 KoU initierar att de fören-
ingar som erhåller fören-
ings- och anläggningsstöd 
har en miljöpolicy.  

Verka för att det natur-
pedagogiska konceptet 
Havsresan kommer till 
Ystad

Minska andelen enskilda 
avloppsanläggningar. Bygga 
ut VA på landsbygden.

Samtliga dagvattenled-
ningar i hamnområdet är 
separerade från spillvatten-
nätet.

Sänk returtemp i 
fjärrvärme systemet

1:5 KoU egenkontroll  mil-
jöbalken 

Minska näringsläckaget 
från jordbruken, genom  
information och åtgärder 

Utreda frågan om lokal 
rening i högt belastade 
områden genom samlade 
utsläppspunkter, t.ex. sjuk-
hus, äldreboenden.

Minska elförbrukning 
i fjärrvärmeproduk-
tion. Ex. frekvensom-
formare, energibe-
lysning 

1:6 Medverkan i vattenråden Mottagningsstation för 
gråvatten

1:7 Medverka till att miljö-
hänsyn tas vid arbetet 
med den nya översikts-
planen och havsplan.

Utreda frågan om mottag-
ningsstation för latrin från 
båtarna i Kåseberga.

1:8 Ta fram plan för skydds-
zoner utmed de vatten-
drag som saknar skydds-
zoner på kommunalägd 
mark.

Dokumentera arbetssättet 
med ”torra  
städmetoder”.

1:9 Verkställ kommunens 
policy och handlingsplan 
för förvaltning och skydd 
av kusten, uppdatera 
handlingsplanen. 

Se över kemikalieanvänd-
ningen och ersätta eventuel-
la utfasningsämnen och 
prioriterade riskminsknings-
ämnen.

1:10 Verka för information 
kring läkemedesrester 
och hur de hanteras.

”Kemikalieplan” (översikt). 
Projekt för att utreda vilka 
ämnen som vi utsätts för i 
det vardagliga arbetet.

1:11
Mätning av marint mik-
roskräp. Deltagande i 
projekt

 Tabell 2: Sammanställning av åtgärder inom Ystads kommuns miljöhandlings- 
 program för det strategiska miljömålet ”Havet, sjöarna och vattendragen har 
 en god miljö”. För kompletta handlingsplaner se bilaga. 

 Åtgärderna påverkar förutsättningarna för att nå flera miljökvalitetsmål bland
 annat Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt 
 levande kust och skärgård, God bebyggd miljö samt Giftfri miljö som också 
 leder till Grundvatten av god kvalitet.

 Totalt är 43 åtgärder beskrivna under detta strategiska miljömål. Av dessa är   
 10 st kommunikations- och informationsåtgärder, 16 st fysiska åtgärder, 6 st 
 strategier, 5 st utredningar samt 6 st rutiner (exkl. miljöförbundet).

Miljöförbundet

Särskilt lägga vikt på 
verksamhetsområden för 
minskat näringsläckage. 
Inventering av 200 st 
enskilda avlopp under 
2016.

Risker med kemikkalie-
hantering minimeras

Tillsyn miljöskydd 175 
st inspektioner 2016.

Råd till de som har 
enskilda vattentäkter.
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Nr. KoU LoU SAM SO Hamnen YB YI YS

2:1 Förskolor, skolor och 
fritidshem ska arbeta 
med Grön flagg 
systematiskt.  

Sprida information om, och verka 
för, vattenbesparande åtgärder.

Upprättandet av vatten- och avloppsvattenplaner med 
tillhörande dagvattenstrategi. Även utreda frågan om 
rening av dagvatten samt se över befintliga dagvatten-
ledningar längs kusten.

Omhändertagande 
av dagvatten i mark 
runtomkring grupp-
bostäder, daglig 
verksamhet och 
särskilda boenden.

Sanering av 
oljeförorenat 
område, Röda 
Bodarna 17. Se 
åtgärdsnr. 1:1.

Minska bevattningen av 
trädgårdsanläggningar. Val 
av torktåliga växtmaterial. 
Installera snålspolande 
installationer i bostäder och 
tvättstugor.

Följa 
kommunens 
vattenplan

Följa 
kommunens 
vattenplan

2:2 Vid om- och ny-
byggnation verka för 
att marken utnyttjas 
på bästa sätt tex. 
förhållandet mellan 
grönområden och 
parkeringsplatser.

Skapa rutin för att i ett tidigt skede 
av planprocessen delta och bidra 
till att få in ekologisk kompensa-
tion och hushålla med kommunens 
mark- och vattenresurser.

Revidering av kommunala vattenskyddsområden. 
Dricksvattentäkterna behöver följa miljöbalkens krav.

 När renove-
ring görs sätts 
snålspolande 
toaletter in samt 
sensorstyrda vat-
tenkranar in där 
det är möjligt.

Begränsa exploateringen av 
åkermark. Inventera möjlig-
heterna att förtäta bostads-
områden. Aktivt arbeta för 
att parkerings-normens krav 
minskas. YB ska anslutas 
till bilpool.

  

2:3  Skapa rutin för att bevaka natur-
värden i samband med förhandsbe-
sked till bygglov utanför detaljpla-
nelagt område.

Minst 60 % av fosforföreningarna i avlopp återförs till 
produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till 
åkermark.

     

2:4  Skonsammare städning av tång 
och skräp för att gynna bildningen 
av dyner samt biologisk mångfald.

Utveckling av översikts och detaljplaneringen. T.ex. 
genom en landskapsanalys. (Områdets möjligheter till 
dagvattenhantering)

     

2:5  Återuppta arbetet med 
arbetsgruppen för fördjupad studie 
av bebyggelse vid kusten.

Hantering av förorenad mark. Utföra undersökningar 
och lämpliga åtgärder vid förändrad markanvändning.

     

2:6
  

Bygga i kollektivnära lägen. Främja kollektivtrafik 
framför bil.      

2:7

  

Förtätning. Ny bebyggelse där bebyggelse redan finns. 
Lättare samordning av olika samhällsfunktioner som 
t.ex. vatten och avlopp och service och omsorg 
minskar behovet av bilresor.      

2:8   Skapa förutsättningar för en god närmiljö.      

2:9

  

Hushålla med marken genom förtätning, mindre tom-
ter, bygga mer på höjden, anpassa bostadstyp till rätt 
område mm.      

2:10

  

Den nya översiktsplanen ska ersätta den nu gällande 
från 2005 och kommer att fokusera på klimateffekter.      

2:11
  

Skydda värdefull jordbruksmark från nytillkommande 
bebyggelse.      

2:12

  

Skydda viktiga vattentillgångar mot framtida hot, även 
de som inte är aktuella för dricksvattenförsörjning.      

2:13
  

Upprätta ett nytt mark- och 
bostadsförsörjningsprogram      

2. Förvaltningen av kommunens mark- och vattenresurser är hållbar

 Åtgärderna påverkar förutsättningarna för att nå flera miljö-  
 kvalitetsmål som Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt 
 odlingslandskap, Hav i balans samt levande kust och skärgård och  
 God bebyggd miljö.

 Totalt är 27 åtgärder beskrivna under detta strategiska miljömål.  
 Av dessa är 2 st kommunikations- och informationsåtgärder, 16 st 
 fysiska åtgärder, 6 st strategier samt  6 st rutiner (exkl. miljöförbundet). 
 Tabell 3: Sammanställning av åtgärder inom Ystads kommuns 
 miljöhandlingsprogram för det strategiska miljömålet ”  
 Förvaltningen av kommunens mark- och vattenresurser är hållbar”. 
 För kompletta handlingsplaner se bilaga. 

Miljöförbundet

Tillsyn lantbruk 250 st 
inspektioner år 2016 med fokus 
frukt- och växtodling samt 
hästverksamhet.

Tillsyn hälsoskydd 275 st 
inspektioner 2016.
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 Nr. KoU LoU SAM SO Hamnen YB YE YI YS YT

3:1 Förskolor, sko-
lor och fritids-
hem ska arbeta 
med  Grön flagg 
systematiskt.  

Utveckling av parke-
ringsplatser, rastmöjlig-
heter, kartor och bro-
schyrer i Fyledalen.

Inventering av vandringshinder* i det 
kommunala vägnätet. 

Skapa/
bibehålla 
trädgårdar 
som ger 
sinnesro.

Gröna 
områden 
där det är 
möjligt . 

Utveckla markanlägg-
ningar som tar hänsyn 
till biologiskmångfald. 

Nätstationer 
och gatubelys-
ning ska smäl-
ta in i befintlig 
miljö.

Vid ny och 
ombyggnad  
planera grönytor 
i dialog med 
kommun ekolog.

Värna och ut-
veckla möjlighe-
ter till friluftsliv 
och rekreation 
för alla.

Underhåll av bygg-
nadsminne. Renove-
ring av taket

3:2 Utöka kunskapen om 
ekosystemtjänster inom 
avdelningen, beslutsfat-
tare och övriga berörda.

Åtgärdande av vägtrummor m.m i det 
kommunala vägnätet som utgör 
vandringshinder*. Fortsättning på 
åtgärd 3:1.

Särskild hänsyn till kul-
turhistoriska värden vid 
underhåll av befintliga 
kulturhus och utveck-
ling av ny bebyggelse.

Hänsyn till K 
märkta hus. 
Dialog länsanti-
kvarie vid om-
byggnation.

Underhåll av bygg-
nadsminne. Målning 
av fönster två sidor åt 
gången

3:3 Ingår i ett intern projekt 
för multifunktionella 
klimatanpassnings-
åtgärder i kustzonen. 

Öka andelen grönyta i 
stadskärnan. Uppmuntra till anläggning av 
fasadgrönska och gröna tak. 

Underhåll av bygg-
nadsminne. Kom-
plettera murarbete på 
södersidan

3:4 Säkerställa tillgången 
till attraktiva grönområ-
den för alla medborgare 
vid aktualiseringen av 
Översiktsplanen.

Träd planeteras längs gator och torg där 
så är möjligt. Stora träd bevaras i äldre 
och nya områden. Park- och 
grönområden binds samman genom 
gröna stråk

Underhåll av bygg-
nadsminne. Inre 
renovering

3:5 Ta fram en hand-
lingsplan för ”Rörligt 
friluftsliv i Ystads 
kommun”. 

Mer blommande växtlighet som lockar 
till sig fjärilar och insekter.

Förbättring av till-
gänglighet. Ny servi-
cebyggn.

3:6 Genomföra åtgärder 
i kommunens Natur-
vårdsprogram, då bud-
geten så medger.

Fågelholkar, bevara lövhögar för 
igelkottar, spara döende och döda träd 
för bl.a. insekter, låta stubbar stå kvar, 
fältskikt med örter under träd och 
buskar (slipper ogräsrensning)

3:7 Information till mar-
kägare m.fl.om bidrag 
för naturvårds- och 
miljöåtgärder. 

Bygga ekotunnlar som binder samman 
naturområden på vägarnas båda sidor.

     

3:8 
(3:16)

Utveckla befintliga vattenmiljöer och 
anläggning av nya våtmarker. Fler öppna 
dammar, öppna mindre diken 
och kulverterade vattendrag, samt 
förbättrad tillgänglighet till havet.     

3:9 Omvandling av vissa gräsytor till ängs- och 
hagmark.      

3:10 Bevara naturlika områden med gamla träd. 
Ta tillvara dessa i parker och grönområden 
samt vid planering av nya utbyggnadsom-
råden.     

3. Natur- och kulturvärden bevaras, den biologiska mångfalden är stor och det finns goda möjligheter för friluftsliv

 Åtgärderna påverkar förutsättningarna för att nå flera miljökvalitetsmål som  
 Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap, 
 God bebyggd miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt 
 djur- och växtliv.

 Totalt är 42 åtgärder beskrivna under detta strategiska miljömål. Av dessa är 2 st  
 kommunikations- och informationsåtgärder, 29 st fysiska åtgärder, 8 st strategier,
 2 st utredningar samt 1 st rutiner (exkl. miljöförbundet). 

*vandringshinder för fisk

 Tabell 4: Sammanställning av åtgärder inom Ystads kommuns miljöhandlings-
 program för det strategiska miljömålet ”Natur- och kulturvärden bevaras, den 
 biologiska mångfalden är stor och det finns goda möjligheter för friluftsliv”. För 
 kompletta handlingsplaner se bilaga. Fortsättning på nästa sida.
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Nr. KoU LoU SAM SO

3:11

  

Estetisk och kulturhistorisk grönstruktur i 
innerstaden. Gatsten och grus istället för 
asfalt, låga marktäckande växter och plan-
teringar.  

3:12

  

Tillse att det i anslutning till populära 
naturområden finns bänkar att vila på, 
säkra korsningar där GC-vägar och 
bilvägar korsar varandra.  

3:13

  

Dag Hammarskölds park. Uppdatering av 
skötselplanerna samt en förbindelse mellan 
östra och västra delen av området.  

3:14
  

Inventering och upprättande av 
skötselplan för Fredriksbergsområdet.  

3:15

  

Vid exploatering ska möjligheter till att 
stärka den biologiska mångfalden 
eftersträvas där så är möjligt, såväl på 
kommunal som privat mark.  

3:17

  

Skydda värdefull bebyggelse. Förnyade 
detaljplaner för Ystads stadskärna inom 
riksintresset för kulturmiljövården.  

3:18
  

Inventera kulturvärden utanför 
stadskärnan och på landsbygden.  

3:19

  

Avsätt områden för friluftsliv. I kommande 
översiktsplan beskrivs storlek och avstånd 
för områden som är avsedda för friluftsliv.  

3:20

  

Revidera nuvarande bevarandeprogram 
från 2005. Ta fram lämpliga åtgärder för 
bevarande av värdefull bebyggelse.  

3:21 Ta fram kulturmiljöprogram för 
beskrivning av kulturmiljöer i Ystads 
kommun.

Figur 5: Sandhammaren, foto Christian Lindh. 

3. Natur- och kulturvärden bevaras.... (forts.) I Ystads omsätts årligen omkring 450 miljoner kronor 
kopplat till rekreationsmöjligheter, miljö och turism vid 
och kring stadens stränder. 
     Sweco, 2014.
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 Nr. KoU LoU SAM SO Hamnen Teatern Ystad bostäder Ystad Energi YI YS

4:1 Förskolor, skolor och fritids-
hem ska arbeta med  Grön flagg 
systematiskt.  

Informera om Miljöprogram och 
Folkhälsopolitiskt program och 
ta fram förslag till utformning av 
policy för hållbar matutveckling

Årlig informations-
broschyr till medborgare 
bl.a. i linje med EU:s 
avfallshierarki.

Inköp av miljömärkta al-
ternativ på samtliga avdel-
ningar när så är möjligt. 

Avfallet från kon-
torslokaler (egna 
och hyresgäster) 
källsorteras.

Byte av 
lampor

Källsortering och 
återvinning inom 
byggproduktion och 
fastighetsförvaltning.

Asfaltera och 
organisera 
återvinnings-
stationer, Frid-
hemsgatan. 

Källsor-
tering i 
fastighe-
terna . 

Släcka 
lampor samt 
stänga av 
dator och 
skärm.

4:2 Minska matavfallet genom t.ex. 
rätt inköp, inköp efter säsong, 
rätt mängd samt sorterar reste-
rande matavfall. 

Pappersmuggar vid samman-
träden. 

Facebook-sida med 
information, inspiration 
och nyheter kring miljö 
och avfallsminimering.

Inom samarbetet HÖS 
finns ett köp- och säljsys-
tem för begagnade hjälp-
medel. 

Kaffe, te och 
socker ska vara 
ekologisk och 
Fairtrade. Mjölk 
ekologisk.

Nytt styr o 
reglersys-
tem för v v, 
utredning

Anslutet till Skånei-
nitiativet – minska 
energianvänd. med 
20% under en 10-års 
period.

  Bygga 
solceller

4:3 Andelen inköpta ekologiska 
livsmedel i förvaltningens verk-
samheter ska följa de nationella 
riktlinjerna.*

Följa kommunens inköps- och 
upphandlingspolicy. Verka för en 
mer hållbar inköpsprocess

Avfall Sveriges nya 
märkning ”Miljönärvän-
lig” för verksamheter.

Utsortering av matavfall. Grön el Nytt styr o 
reglersys-
tem för v v, 

   Följa kom-
munens 
Renhåll-
ningsord-
ning

4:4 Verksamheterna arbetar för en 
giftfri vardag.

Miljösida samt miljöinformation 
på intranätet med tips och råd. 

Samarbete med Retoy Inventera om byte skett av 
energi-krävande vitvaror, 
lågenergilampor samt om 
installation av närvarostyr-
ning skett.  

Släcka ljuset på 
kontoret och i 
lokaler.

Källsor-
tering av 
matavfall. 
Ombyggnad 
av kök

    

4:5 Samtliga verksamheter  källsor-
terar samt har kunskap och 
förståelse för  vikten av detta.

Minskat antal tjänsteresor genom 
möten via webb, Lync m m. 
Underlätta för mötesdeltagare att 
åka kollektivt till möten.

Informationsmöten med 
bostadsrättsföreningar, 
byalag, föreningar och 
fastighetsägare kring 
sortering och avfallsmi-
nimering.

Återanvändning och 
bevarande av möbler. 
Blekegatan 1 har förråd 
där använda möbler 
förvaras. Vid inköp är det 
viktigt att beakta kvalitén.

Medveten upp-
handling. Vara 
kravställande och 
”vikta” miljö och 
hållbarhet vid 
upphandling.

     

4:6 Pappersbesparande åtgärder: 
dubbelsidigt ocn endast utskrift 
vid behov. Uppmana i mail-
foten att inte skriva ut mail i 
onödan. 

Källsortering på varje vånings-
plan i Nya rådhuset samt på 
ekonomi-avdelningen och i 
Birgerskolan

Ökad återanvändning 
inom kommunala 
förvaltningar genom 
införande av återbruks-
system.

Beställa ekologiska livs-
medel i den utsträckning 
som upphandlade avtal 
möjliggör.

Möjlighet finns 
för konventio-
nella fartyg att 
lämna sitt avfall 
källsorterat. 

     

4:7 Släcka lampor, stänga dator och 
skärm. Köp in/använd förgrenings-
sladdar med avstängningsknapp. 
Stäng av kaffekokarna oavsett timer. 
Diska med full maskin. Använd 
dörröppnare endast vid behov. 

Återanvändning av datorer 
och läsplattor, lämnas till IT-
avdelningen.

Minska matsvinnet i de 
kommunala tillagning-
sköken. 

Alla verksamheter källsor-
terar.

Vid renovering av 
lokaler eller ny-
byggnation sätts 
ljussensorer in.

     

4:8 Undersöka möjligheten att 
producera egen el. 

Pappersbesparande åtgärder: 
dubbelsidigt ocn endast utskrift 
vid behov. Uppmana i mailfoten 
att inte skriva ut mail i onödan. 
Digitala lönebesked

Verka för info.kampanjer 
och minskade  avfalls-
mängder genom fler 
delade kärl och 
gemensamhetslösningar.

Alla verksamheter skriver 
ut mindre i pappersformat 
och arbetar mer digitalt.

Ersätta vanliga 
glödlampor med 
LED där det är 
möjligt.

     

4:9 För att undvika onödiga matt-
transporter, köps närproduce-
rade produkter både till matsal 
och utbildning.

Släcka lampor, stänga dator 
och skärm. Köp in/använd för-
greningssladdar med avstäng-
ningsknapp. Stäng av kaffeko-
karna oavsett timer. Diska med 
full maskin. Använd dörröppnare 
endast vid behov.

Verka för noll farligt 
avfall i restavfallet. 
Informera medborgare 
om farligt avfall och 
var man kan lämna sitt 
farliga avfall.

 Byta ut oljepan-
nan i HB 21/22 
mot fossilfritt 
alternativ.

      Tabell 5: Sammanställning av åtgärder inom Ystads 
 kommuns miljöhandlingsprogram för det strategiska 
 miljömålet ” Alla verksamheter i kommunen har en 
 konsumtion som är skonsam för miljön och socialt 
 hållbar”. För kompletta handlingsplaner se bilaga. 
 Fortsättning på nästa sida.

4. Alla verksamheter i kommunen har en konsumtion som är skonsam för miljön och socialt hållbar

 Detta strategiska mål påverkar förutsättningarna att nå i 
 stort sett samtliga miljökvalitetsmål i varierande grad.

 Totalt är 73 åtgärder beskrivna under detta strategiska 
 miljömål. Av dessa är 14 st kommunikations- och 
 informationsåtgärder, 21 st fysiska åtgärder, 2 st 
 strategier, 3 st utredningar samt 33 st rutiner (exkl. 
miljöförbundet). 

* Det saknas idagsläget nationella mål för andel ekologiska livsmedel. I kommunens energi- och klimatstrategi  (2015) har kommunen anatgit målet om 35 % till år 2020.

Miljöförbundet

Tillsyn livsmedel 500 
st inspektioner 2016.

Tillsyn tobak, öl, läke-
medel 60 st inspektio-
ner 2016.
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4:10 Insamling av miljöfar-
ligt avfall som skapas 
i undervisningen. Sta-
tionen finns dels för att 
återvinna och bearbeta 
produkterna, men även 
som en del i elevernas 
utbildning. 

Kompetensutveckling av 
beslutsfattare inom klimat, 
havsmiljö, giftfri vardag 
och biologisk mångfald 
vid minst ett tillfälle under 
varje mandatperiod. 

I kommunens fysiska planering ska det 
finnas väl underbyggda förslag på platser 
för ÅVS, miljöhus, gemensamma avfallslös-
ningar etc.

4:11 Ystads bibliotek fortsät-
ter vara Miljönärmärkt 
och sprider kunskapen 
om detta till andra verk-
samheter.

Implementera Ystads 
kommuns Energi- och 
klimatstrategi. Samordna 
arbetet med att ta fram 
åtgärder för kommunens 
verksamheter för att nå 
målen i strategin.

Underlätta för kommuninvånarna att lämna 
sitt sorterade avfall och samtidigt följda de 
regler och riktlinjer som finns kring arbets-
miljökrav, avfallsutrymmen och uppställ-
ningsplatser.

4:12 Ystads bibliotek verkar 
för att sprida inspiration/ 
information om återbruk, 
miljö och återvinning till 
medborgaren.

Delaktighet i att ta fram 
ett återanvändningssystem 
genom Off2off för inventa-
rier inom den kommunala 
verksamheten i samarbete 
med bl a Upphandlingsav-
delningen och Avfallsen-
heten.

Erbjuda fler kunder matavfallssortering. 
Öka anslutningsgraden och utsorteringen för 
mat-avfallskunder genom information.

4:13 Alla förvaltningens 
verksamheter följer 
kommunens riktlinjer 
vad gäller Fair trade.

Opartisk och kostnadsfri 
energi- och klimatrådgiv-
ning till privatpersoner, 
företag och organisationer/ 
föreningar.

Bli en ”Håll Sverige Rent-kommun”. 

 4:14

Underlätta för kommunala verksamheter att 
enkelt hitta information kring sortering och 
informationsmaterial.

 4:15

År 2020 är det insamlade matavfallet 100 % 
rent för en god kvalitét i återvinningsproces-
sen genom kommunikationsinsatser.

 4:16

Kommunens verksamheter följer de regler 
och riktlinjer som gäller kring sortering och 
ombesörjer att detta fungerar på respektive 
förvaltning/nämnd. Ledning och utveckling 
i samarbete med avfallsenheten tar fram 
informations och vägledningsmaterial. 

 4:17

Kommunens verksamheter ska vidta åtgär-
der för att köpa in fairtrade-märkta produk-
ter såsom kaffe, te och bananer.

 4:18
Ta fram en kommunövergripande policy för 
hållbar matutveckling.

 4:19
Öka andelen ekologisk mat i de kommunala 
köken. 

Figur 6: Ängaskolans matsal, Ystads kommun. Foto Jenny Brandt

”Den samhällsekonomiska bruttonyttan av att minska matavfallet 
med 20 % beräknas till ca 10-14 miljarder kronor per år i 
Sverige. Av detta är 7,6-8,6 miljarder kronor pengar som 
livsmedelsindustrin, livsmedelsbutiker, restauranger, storkök 
och hushåll tillsammans kunde spara. Återstående belopp är en 
värdering av miljönyttan av bland annat mindre övergödningseffekt 
och mindre utsläpp av växthusgaser.” 

Naturvårdsverket 2015

4. Alla verksamheter i kommunen ....(forts.)
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Nr. KoU LoU SAM SO Hamnen YT YB YE YI YS

5:1 Förskolor, skolor och 
fritidshem ska arbeta 
med  Grön flagg 
systematiskt.  

Ta fram förslag 
till policy för 
hållbart resande 
inom kommunens 
verksamheter. *

Få fler medborgare att 
använda cykeln

Inköp av elcyklar och 
vanliga cyklar. 

Så långt det är 
möjligt byta 
ut fossildrivna 
fordon mot 
eldrivna

Utnyttja tåg 
i första hand 
för tjänste-
resor.

Policy för energi- och klima-
teffektivt transporter. Tjäns-
tebilar och arbetsfordon/-red-
skap ska använda fossil fria 
drivmedel där så är möjligt. 
I entreprenader föreskriva 
klimatsmarta transporter.*

Vid byte av fordon 
ska dessa ersättas 
med fossilfria fordon, 
där så är möjligt.

Energi och 
klimateffek-
tivt resande.

Policy med 
riktlinjer för 
energi och 
klimateffek-
tivt resande 
resor och 
möten. *

5:2 Förvaltningen upp-
manar barn, elever, 
föräldrar och personal 
att i första hand gå, 
cykla eller åka tåg när 
det är möjligt. 

Upphandla fossil-
bränslefria bilar. 

Upprätta cykelplan innehållande 
åtgärder. Se åtgärd 5:3 till 
5:11.

Avdelningarna samord-
nar resor till konferen-
ser och möten.

Landström för 
fartyg. 

 I första hand välja kollek-
tivtrafik (alternativt gå eller 
cykla när det är möjligt) vid 
resor inom arbetet. I andra 
hand välja tjänstebil och i sista 
hand välja privat bil.

När upphandlingen 
medger ska lokala  
bränsletransporter 
väljas och prioriteras.

Energief-
fektivisera. 
Energiför-
brukning 
max 90 kW/ 
m2

Verka för att 
en laddsta-
tion byggs i 
området

5:3 Skapa möjlig-
het  för resfria 
möten, introducera 
redan befintliga 
mötesformer som 
Lync och Skype.

Gemensam bil-
pool, jojo-kort, 
elcyklar m m. 

Dela upp cykelvägarna i huvudnät 
och lokalnät. Bygga separerade 
cykelvägar, möjlighet till alternati-
va vägar, bygga bort felande länkar. 
Bättre koppling mellan station, 
hamn och centrala Ystad.

Iordningsställa ett rum 
som kan fungera för 
videokonferenser på 
Blekegatan 1. Missun-
na-vägen (FoS) har rum 
för videokonferenser.

LED-belys-
ning i ljus-
master och i 
lokaler. 

  Se även åtgärder 
under strategiskt 
miljömål 1.

  

5:4  Samordnad va-
rudistribution 
utvecklas och 
omfattar fler 
varukategorier.

Upprätta drift- och underhållsplan 
för cykelnätet. Gäller belägg-
nings-underhåll, maskinsopning, 
snöröjning, halkbekämpning och 
undanröjande av buskar.

      

5:5  Luftmätningar. 
Kontroll av 
PM10, PM2,5, 
NOx, SOx, VOC 
och ozon.

Separerad cykelförbindelse mellan 
Ystad och orterna Sövestad, Lö-
derup, Stora Köpinge, Kåseberga, 
Glemminegbro och StoraHerrestad.

      

5:6  Energi- och Kli-
matrådgivning 
omfattar transpor-
ter av personer 
och gods. 

Cykelpumpar vid alla tågstationer. 
Se över cykelparkeringarna.

      

5:7

  

Bättre skyltning av cykelvägar och 
besöksmål. En ”skyltplan” bör tas 
fram.       

5:8

  

Bygga alternativa vägar (dagnät, 
nattnät). Se över korsningar och 
gångtunnlar.        

5:9

  

Se över hastighetsgränserna vid 
skolorna och förskolorna (30 km/
tim). Skolorna informerar att inte 
skjutsa barn till skolan i onödan.        

5:10

  

Enkätundersökning av cykelbehov 
på Ystads hemsida. Önskemålen 
behandlas i cykelplanen.        

5.Transporter och infrastruktur är miljöanpassade och möjligheter finns till ett liv fritt från fossilt bränsle

 Detta strategiska mål påverkar förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen Begränsad 
 klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Ett rikt djur- och växtliv 
 och God bebyggd miljö. 

 Totalt rör det sig om 60 åtgärder varav hälften består av fysiska åtgärder, 15 st är rutinåtgärder, 7  
 st är information- och kommunikationsinsatser, 2 st rör utredningar och 6 st rör strategier (exkl. 
miljöförbundet). 

* Det dokument som arbetas fram går under namnet Fordons, rese- och mötespolicy (ej antagen).

 
 Tabell 6: Sammanställning av åtgärder inom Ystads kommuns miljöhandlingsprogram för det 
 strategiska miljömålet ”Alla verksamheter i kommunen har en konsumtion som är skonsam för 
 miljön och socialt hållbar”. För kompletta handlingsplaner se bilaga. Fortsättning på nästa sida.
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5:11 Ombyggnad av Regementsgatan. Minskad körbanebredd, dubbelriktad gång- 
och cykelväg för att minska biltrafiken.

5:12-
17

GC-väg: Hedeskoga-Sövestad, St Herrestad-Karlshemsvägen,  Kristian-
stadsrondellen-Karlshemsvägen, Malmövägen,  Bellevuevägen,  Hammar till 
kommungränsen mot Simrishamn, Främja cykling för rekreation samt arbets-
pendling på cykel.

5:18 Se över möjligheten att endast skylta till de parkeringsplatser som ligger i 
utkanten av centrum, där man vill att fler ska parkera.

5:19 Test av batteridrivna verktyg på parkenheten. Försöksprojekt under 1 år. Mins-
ka buller och utsläpp av koldioxid.

5:20 Fordons- och resepolicy. Syftet är bl.a. att få gemensamma riktlinjer över 
inköp, tillhandahållande och användandet av fordon i kommunen. T.ex. infö-
rande av bilpool.*

5:21 Uppdatera Ystads kommuns energiledningssystem från 2011.

5:22 Alla byggnader med en energianvändning på mer än 200 000 kWh/år ska 
värmas med icke fossilt energislag. 

5:23 Alla byggnader med direktverkande el ska konverteras till en annan uppvärm-
ningsform. 

5:24 45 % av äldre lysrörsarmatur ska bytas ut till lågenergialternativ. 

5:25 Drift- och underhållningsrutiner ska ses över årligen. 

5:26 Det ska årligen tas fram ett energi- bokslut för hela fastighetsbeståndet. 

5:27 All driftpersonal ska vara utbildad i energifrågor. 

5:28 Merparten av alla bilar som köps eller leasas in under perioden ska vara av 
miljöklass 1. 

5:29 Utmaning 100 % fossilfritt Ystad 2020. 

5:30 Samtliga medarbetare en god inblick och förståelse för kommunens energi- 
och klimatarbete och energi- och klimatarbetet ingår i alla verksamheter. 

5:31 Energianvändningen för värme och kyla är fossilbränslefri samt köper mil-
jömärkt el.  

5:32 Fordonsparken och de transporter som kommunen anlitar drivs av fossilfritt 
bränsle eller med den miljömässigt bästa tekniken med lägst emissioner. 

5:33 Andelen korta bilresor (mindre än 5 km) har minskat med 10 procent. Detta 
kan främjas genom t.ex inköp av fler cyklar och elcyklar. 

5:34 Det finns ett utbyggt gång- och cykelvägnät som underlättar arbetspendling 
och transport till och från skola samt gena cykelvägar till grannkommunerna. 

5:35 Insamling och transporter av avfall ska planeras med avseende på minimerad 
miljö- och klimatpåverkan. 

5:36 Samordnad Varudistribution har utvecklats och omfattar fler 
varukategorier. 

Om kollektivtraffiken i Skåne fördubblades skulle hälsovinsterna 
motsvara 4,5 miljarder kronor per år genom att fler skulle gå 
och cykla till buss och tåg. Det är mer än dubbelt så mycket som 
Region Skåne lägger på kollektivtraffik. 

Trivector, 2013 

Figur 7: Resecentrum Ystad, foto Kristian Ördell. 

5.Transporter och infrastruktur är miljöanpassde... (forts.)

* Det dokument som arbetas fram går under namnet Fordons, rese- och mötespolicy (ej antagen).
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Sociala konsekvenser
Barn-, genus- och mångfaldsperspektiv är viktiga i all kommunal 
planering och ska vägas in i arbetet med kommunens styrdokument 
inom miljöområdet. Utgångspunkter för social hållbarhet kan innefatta 
generationsrättvisa, social rättvisa, tillit och medborgerligt deltagande. 
För hållbarhet handlar det alltså om att ha med sig dagens situation, 
framtidens och vägen dit. Miljöer ska helt enkelt vara tillgängliga och 
fungera för alla människor som ska använda dem. Med alla menas alla 
människor, oavsett kön, ålder, religion, socio-ekonomisk bakgrund, 
etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Tillgänglighet ska 
vara ett ledord när det kommer till rent vatten, god kommunikation, god 
närmiljö och naturupplevelser. 

På ett övergripande plan genomsyrar barnperspektivet miljömålsarbetets 
grundläggande syfte – att lösa de stora miljöproblemen till nästa 
generation. Ystads kommun antog 2015 en barnchecklista (Ystads 
kommun, 2015b). Inför genomförandet av åtgärder som står i 
handlingsplanen för miljöprogrammet ska därför, där åtgärden kan 
antas ha en påverkan på barn, barnchecklistan tillämpas. Det innebär att 
ansvarig tjänsteperson tidigt i genomförandet av respektive åtgärd ställer 
sig frågan om detta är en åtgärd/strategi som kommer att röra barn nu 
eller i framtiden och om så är fallet ska barnchecklistan genomföras. 

Handlingsplanens konsekvenser
Miljöprogrammet belyser arbetet för en hållbar utveckling där alla 
tre dimensionerna av hållbarhet ingår; sociala, ekonomiska och 
ekologisk hållbarhet (figur 8). För att nå kommunens vision/målbild 
med 1 % befolkningsökning innebär detta att kommunen ska växa 
befolkningsmässigt samtidigt som ekologiska, sociala och ekonomiska 
aspekter vägs samman och balanserar varandra. Exempelvis är ett 
förändrat transportmönster viktigt för vår miljö, men också vår 
hälsa, trygghet, jämlikhet samt vår ekonomi. På samma sätt kan 
lokalt producerad energi minska klimatpåverkan, skapa en tryggare 
energiförsörjning samt gynna ekonomin.

Att inom Ystads kommun sträva efter en gemensam uppföljning och 
utvärdering av miljöprogrammet och folkhälsopolitiskt program i 
samband med årsbokslutet ger en överblick över vilka miljömässiga-, 
sociala- och ekonomiska värden som det gångna året har genererat.

Figur 8: SOU 2013:68 belyser att den ekologiska dimensionen av 
hållbarhet och värdet av ekosystemtjänster ska integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället. 
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Ekologiska konsekvenser
I det nationella perspektivet finns de nationella etappmålen inom 
miljömålsarbetet, framtagna för att underlätta möjligheterna att nå 
generationsmålet och miljökvalitetsmålen3. Etappmålen visar vad 
Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. Länsstyrelsen 
Skåne verka för att de etappmål som berör länet uppnås (Länsstyrelsen 
Skåne, 2012). Åtgärder från det regionala åtgärdsprogrammet för 
miljökvalitetsmålen i Skåne beskriver en utvecklingsinsats inom 
pågående eller eftersatta områden som är viktiga ur ett regionalt 
perspektiv (Länsstyrelsen Skåne, 2012). 

Ystads kommun arbetar redan idag med, eller avser att arbeta med, 
majoriteten av åtgärderna i det regionala åtgärdsprogrammet. En mindre 
kommun, så som Ystads kommun, har dock begränsade resurser och kan 
därför inte arbeta lika omfattande med alla åtgärder som en större aktör. 

Den större utvärderingen som planeras år 2017 följer upp om insatserna 
i handlingsplanerna leder till önskat resultat. Genom att analysera de 
utvalda miljöindikatorerna kan man se trenden i miljön när många 
krafter inverkar samt få en bild av ifall det pågående miljöarbetet 
leder till önskade resultat. I och med uppdatering-, utvärderings- och 
uppföljningsprocessen av den kommunala handlingsplanen finns 
möjligheter till vidare utveckling inom  åtgärderna i det regionala 
åtgärdsprogrammet.

3. http://www.miljomal.se/etappmalen/

Ekonomiska konsekvenser 
Att arbeta framsynt och proaktivt för en hållbar utveckling är ekonomiskt 
fördelaktigt och gör Ystad till en attraktiv kommun att bo och verka i. 

Forskning och erfarenheter visar att ett förebyggande, proaktivt arbete 
ger de lägsta kostnaderna, inte bara monetärt utan även ekologiskt och 
socialt. Samhällsekonomiska kostnadsberäkningar för miljöförstöring 
har gjorts i många olika sammanhang. En av de mest kända är Stern-
rapporten  från år 2006. Enligt rapporten skulle det kosta en procent 
av världens BNP att bromsa växthuseffekten fram till år 2050 om man 
minskar koldioxidutsläppen i tid. Om klimatförändringarna inte bromsas 
och vi till exempel får en femgradig ökning av medeltemperaturen till 
år 2100 skulle kostnaderna för konsekvenserna av detta bli upp till 20 
procent av världens BNP.  Andra exempel är en beräkning utförd av 
kemikalieinspektionen där samhällskostnaden för benbrott, till följd 
av kadmium på åkermark och i mat, uppgår till 4,2 miljarder kronor 
per år (Kemikalieinspektionen, 2012), och den snabba utveckling 
inom energiproduktion från förnyelsebara källor vilken gör att lokalt 
producerad energi kan konkurera prismässigt med konventionellt 
producerad energi.

För att få störst nytta av de medel/resurser som investeras bör en 
prioritering ske för att kostnadseffektiva åtgärder genomföras. 
Kostnads-effektivitet är ett relativt mått och bör jämföras med andra 
åtgärders kostnader och effekter, vilket inte alltid kan bedömas 
kvantitativt. En samlad utvärdering av förväntade kostnader och 
effekter av handlingsplanen har dock inte genomförts, inte heller en 
prioritering av åtgärder. Här hänvisas istället till Naturvårdsverkets 
databas för samhällsekonomiska analyser1 samt åtgärdsbiblioteket på 
Vatteninformationssystem Sveriges (VISS) webbplats2.

1. http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Samhallsekonomisk-analys/
Olika-typer-av-analyser/
2. www.viss.lansstyrelsen.se/ Välj ”Avancerad sök” och sedan ”åtgärdsbibliotek”
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Åtgärds 
nr. Åtgärd Beskrivning Finansiella re-

surser Personella resurser Tidsplan för genomför-
ande  

Ansvarig enhet/avd./
förvaltining

Övriga strategiska 
miljömål som berörs

Motsvarar mål/del-
mål i: Uppfölningsindikator

1:1 Grön flagg 
(BUN, GN)

Förskolor, skolor och fritidshem 
ska arbeta med  Grön flagg sys-
tematiskt.  Arbetet med hållbar 
utveckling blir en naturlig del av 
det dagliga förskole- och skol-
arbetet.

Krävs ej Kan krävas 2020 är samtliga av 
Ystads kommuns för-
skolor och skolor är 
miljöcertifierade med 
Grön flagg

Förskolechef och 
rektor, Kultur o 
Utbildning

Samtliga Energi och kli-
matstrategin

Andel certifierade förskolor 
och skolor     

0-50 %
50-80%
80-100%

1:2 Minska 
utsläpp av 
miljögifter 
till vatten 
(BUN, GN, 
KN)

Samtliga verksamheter ska 
vidta åtgärder för att minimera 
utsläppen av miljögifter. Detta 
görs genom information och 
tydlighet vid inköp av exempelvis 
rengöringsmedel, gödnings- och 
besprutningsmedel, läkemedel, 
färger, olja och lösningsmedel, 
m.m.

Kan krävas Det kan krävas per-
sonella resurser för 
exempelvis attitydför-
ändringar. Personal 
behöver utbildas.

2020 används endast 
miljöcertifierade pro-
dukter och dessa hand-
has på miljövänligt sätt.

Verksamhetsledare 
som verksamheten på 
något sätt, handhar 
kemiska ämnen.

Förvaltningen av 
kommunens mark- 
och vattenresurser är 
hållbar. 

Alla verksamheter 
i kommunen har en 
konsumtion som är 
skonsam för miljön 
och socialt hållbar.

Vattenplanen 2020 används endast 
miljöcertifierade produk-
ter         NEJ/DELVIS/ JA             
Produkterna handhas på 
ett miljövänligt sätt NEJ/
DELVIS/ JA  

1:3 Inköps- och 
upphand-
lingspolicy 
(BUN, GN, 
KN)

Samtliga verksamheter ska följa 
kommunens inköps- och upp-
handlingspolicy

Kan krävas Det kan krävas per-
sonella resurser för 
exempelvis attitydför-
ändringar. Personal 
behöver utbildas.

2020 följer versamheter-
na inköps och upphand-
lingspolicyn

Verksamhetsledare 
i KoU

Samtliga Verksamheterna följer 
kommunens upphandlings-
policy. NEJ/DELVIS/ JA                    

1:4

Miljöarbete 
i förenings-
livet (BUN)

Kultur o Utbildning initierar att 
de föreningar som erhåller fören-
ings- och anläggningsstöd har en 
miljöpolicy.

Kan krävas Det kan krävas per-
sonella resurser för 
exempelvis attityd-
förändringar. Fören-
ingsstyrelser behöver 
utbildas.

2020 följer föreningarna 
Kultur o Utbildnings 
miljöprogram.

Fritid och Hälsa, 
Kultur o Utbildning 

Samtliga Andel föreningar som har 
en miljöpolicy         

 0-25 %
26-50%
51-100%

1:5

Kultur o 
Utbildnings 
Egenkon-
troll  Mil-
jöbalken 
(BUN, GN, 
KN)

Samtliga verksmaheter förljer 
rutiner i Egenkontroll Miljöblken

Krävs ej Kan krävas 2020 följer samtliga 
verksamheter Kultur o 
Utbildnings Egenkon-
troll Miljöbalken

Verksamhetsledare 
i KoU

Samtliga Andel verksamheter som 
följer KoU Egenkontroll 
Miljöbalken

0-25 %
26-50%
51-100%

2:1 Grön flagg 
(BUN, GN)

Förskolor, skolor och fritidshem 
ska arbeta med  Grön flagg sys-
tematiskt.  Arbetet med hållbar 
utveckling blir en naturlig del av 
det dagliga förskole- och skol-
arbetet.

Krävs ej Kan krävas 2020 är samtliga av 
Ystads kommuns för-
skolor och skolor är 
miljöcertifierade med 
Grön flagg

Förskolechef och 
rektor, Kultur o 
Utbildning

Samtliga Energi och kli-
matstrategin

Andel certifierade förskolor 
och skolor     

0-50 %
50-80%
80-100%

2:2 Utemiljö 
som gagnar 
hållbarhet 
(BUN, GN, 
KN)

Vid om- och nybyggnation 
verka för att marken utnyttjas 
på bästa sätt tex. förhållandet 
mellan grönområden och 
parkeringsplatser

Kan krävas Kan krävas 2020 följer kommunens 
Boverkets rekommen-
dationer- Gör plats för 
barn och unga!

Kultur o Utbildning i 
samarbete med SAM

Förvaltingen följer Bover-
kets  rekommendationer         

NEJ/DELVIS/JA

Kultur och utbildning

Bilaga 1. Miljöprogrammets handlingsplaner för Ystads kommuns verksamheter och bolag
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3:1 Grön flagg 
(BUN, GN)

Förskolor, skolor och fritidshem 
ska arbeta med  Grön flagg sys-
tematiskt.  Arbetet med hållbar 
utveckling blir en naturlig del av 
det dagliga förskole- och skol-
arbetet.

Krävs ej Kan krävas 2020 är samtliga av 
Ystads kommuns för-
skolor och skolor är 
miljöcertifierade med 
Grön flagg

Förskolechef och 
rektor, Kultur o 
Utbildning

Samtliga Energi och kli-
matstrategin

Andel certifierade försko-
lor och skolor     0-50 %                               
50-80%
80-100%

4:1 Grön flagg 
(BUN, GN)

Förskolor, skolor och fritidshem 
ska arbeta med  Grön flagg sys-
tematiskt.  Arbetet med hållbar 
utveckling blir en naturlig del av 
det dagliga förskole- och skol-
arbetet.

Krävs ej Kan krävas 2020 är samtliga av 
Ystads kommuns för-
skolor och skolor är 
miljöcertifierade med 
Grön flagg

Förskolechef och 
rektor, Kultur o 
Utbildning

Samtliga Energi och kli-
matstrategin

Andel certifierade försko-
lor och skolor     0-50 %                               
50-80%
80-100%

4:2 Minska 
matsvinnet 
(BUN, GN, 
KN)

Alla förvaltningens verksamheter 
ska arbeta för att minska matav-
fallet genom t.ex. rätt inköp, in-
köp efter säsong, rätt mängd samt 
sorterar resterande matavfall. 

Kan krävas för 
att skapa förut-
sättningar för 
att ta hand om 
matavfallet.

Kan krävas 2020 verkar förvaltning-
en för minskat matsvinn

Verksamhetsledare 
tillsammans med 
personal med livs-
medelsansvar, Kultur 
o Utbildning

Verksamhetsledare har 
uppmanat till åtgärderna 
på APT

NEJ /DELVIS/JA         

4:3 Ekologiska 
livsmedel 
(BUN, GN, 
KN)

Andelen inköpta ekologiska 
livsmedel i förvaltningens verk-
samheter ska följa de nationella 
riktlinjerna.

Krävs för att 
förändra in-
köpsvanor.              
Ökade livsmed-
elskostnader. 

2020 följer KoU natio-
nella riktlinjer          

Verksamhetsledare, 
Kultur o Utbildning 

Havet, sjöarna och 
vattendragen har en 
god miljö. Förvalt-
ningen av kommunens 
mark och vattenresur-
ser är hållbar. 

Energin och kli-
matstrategin

Andel av budgeten som 
går till inköp av ekologis-
ka livsmedel      0-14%                               
15-30%
31- 100%

4:4 Giftfri var-
dag (BUN, 
GN, KN)

Barn är en särskilt viktig grupp 
att skydda från farliga kemiska 
ämnen. Verksamheterna arbetar 
för en giftfri vardag.

Krävs för att 
införa i samtliga 
verksamheter

Krävs för utbildning 
och uppföljning.

1 april 2017 är 
handlingsplan för 
giftfri vardag utar-
betad och antaget.                            
2020 har förskolor 
genomfört åtgärderna i 
handlingsplanen.

Kultur o Utbildning 
samt förvaltningsö-
vergripande

Samtliga Handlingsplanen är 
antagen           NEJ/JA                        
Andel förskolor som 
genomfört åtgärderna i 
handlingsplanen    0-50 %      
51-80%  
81-100%

4:5 Källsorte-
ring inom 
förvaltning-
ens verk-
samheter 
(BUN, GN, 
KN)

Samtliga verksamheter  källsorte-
rar samt har kunskap och förståel-
se för  vikten av detta.

Vissa finansiella 
medel kan behö-
vas för att köpa 
in sorteringskärl 
till arbetsplatser-
na samt för hämt-
ningskostnaden.

Inga 
Varje verksamhet är 
skyldig att sköta sin 
egen sortering.

2018. Varje verksamhet 
källsorterar med stöd av 
SAM/avfallsenheten.                                          
2020. Varje verksamhet 
har en besöks/kund/
barn/elev /personal-nära 
sortering

Kultur o Utbildning Havet, sjöarna och 
vattendragen har en 
god miljö. 

Förvaltningen av 
kommunens mark- 
och vattenresurser är 
hållbar.

Avfallsplanen 

Energi- och kli-
matstrategin

Andel verksamheter som 
källsorterar          0-50 %                               
51-80%
81-100%
Varje verksamhet har en 
besök/kund/barn /elev/per-
sonal nära sortering  NEJ/
DELVIS/JA

4:6 Pappersbe-
sparande 
åtgärder 
(BUN, GN, 
KN)

Skriva ut dubbelsidigt. Endast 
skriva ut vid behov. Uppmana i 
mailfoten att inte skriva ut mail i 
onödan. Hämta omgående utskrif-
terna i skrivaren.

Krävs ej Krävs ej Startar omgående Varje medarbetare i 
Kultur o Utbildning

Utvärdering av utskrifts-
statistik     Ökning                               
Oförändrad
Minskning

4:7 Mindre 
energibe-
sparande 
åtgärder 
(BUN, GN, 
KN)

Släcka lampor om man lämnar 
rummet mer än 5 min. Stänga 
dator och skärm vid dagens slut. 
Köp in/använd förgreningssladdar 
med avstängningsknapp. Stäng av 
kaffekokarna oavsett timer. Diska 
med full maskin. Släck lampor i 
gemensamma utrymmen. Använd 
dörröppnare endast vid behov. 

Krävs ej Krävs ej Startar omgående Varje medarbetare i 
Kultur o Utbildning

Transport och infra-
struktur är miljöanpas-
sade och möjligheter 
finns till ett liv fritt 
från fossilt bränsle.

Verksamhetsledare har 
uppmanat till åtgärderna 
på APT

NEJ /DELVIS/JA         
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4:8

Egen ener-
giproduk-
tion (BUN)

Undersöka möjligheten att produ-
cera egen el. 

Krävs Kan krävas Pågående projekt Marietorp, Kultur o 
Utbildning 

Samtliga Marietorp producerar 
egen el 

NEJ /DELVIS/JA                  

4:9

Närpro-
ducerade 
livsmedel 
(GN)

För att i görligaste mån undvika 
onödiga mattransporter, köps 
närproducerade produkter både 
till matsal och utbildning

Ökade 
livsmedels-
kostnader

Krävs ej Pågående projekt Utbildningschef 
gymnasiet, Kultur o 
Utbildning 

Samtliga Andel av budgeten som går 
till inköp av närproducera-
de livsmedel 

0-50 %
51-80%
81-100%

4:10

Åter-
vinnings 
station  
(GN)

Insamling av miljöfarligt avfall 
som skapas i undervisningen. 
Stationen finns dels för att åter-
vinna och bearbeta produkterna, 
men även som en del i elevernas 
utbildning. 

Krävs ej Krävs ej Pågående projekt Utbildningschef 
gymnasiet, Kultur o 
Utbildning 

Samtliga Andelen insamlat miljöfar-
ligt avfall 

 0-50 %
51-80%
81-100%

4:11

Miljönär 
(KN)

Ystads bibliotek fortsätter vara 
Miljönärmärkt och sprider kun-
skapen om detta till andra verk-
samheter.

Krävs ej Krävs ej 2020 är samtliga kultur-
verksamheter Miljönär-
märkta

Kulturchef, Kultur o 
Utbildning

Samtliga Andelen Miljönärmärkta 
verksamheter

0-50 % 

51-80 % 
81-100 %

4:12

Medborga-
rinspiration 
(KN)

Ystads bibliotek verkar för att 
sprida inspiration/information om 
återbruk, miljö och återvinning 
till medborgaren.

Krävs ej Krävs ej Pågående Bibliotekschef, Kul-
tur o Utbildning

Samtliga Biblioteket arrangerar 
aktiviteter och föreläs-
ningar för  medborgarna               
NEJ/DELVIS/JA

4:13
Fair trade 
(BUN, GN, 
KN)

Alla förvaltningens verksamheter 
följer kommunens riktlinjer vad 
gäller Fair trade.

Kan krävas Krävs ej Pågående Verksamhetsledare, 
Kultur o Utbildning 

Följer riktlinjer gällan-
de fair trade produkter                        
NEJ/DELVIS/JA

5:1 Grön flagg 
(BUN, GN)

Förskolor, skolor och fritidshem 
ska arbeta med  Grön flagg sys-
tematiskt.  Arbetet med hållbar 
utveckling blir en naturlig del av 
det dagliga förskole- och skol-
arbetet.

Krävs ej Kan krävas 2020 är samtliga av 
Ystads kommuns för-
skolor och skolor är 
miljöcertifierade med 
Grön flagg

Förskolechef och 
rektor, Kultur o 
Utbildning

Samtliga Energi och kli-
matstrategin

Andel certifierade förskolor 
och skolor     

0-50 %
50-80%
80-100%

5:2 Gå och cyk-
la (BUN, 
GN, KN)

Förvaltningen uppmanar barn, 
elever, föräldrar och personal att i 
första hand gå, cykla eller åka tåg 
när det är möjligt. 

Krävs ej Krävs ej 2020 Kultur o Utbildning 
tillsammans med 
SAM

Folkhälsopolitiska 
programmet

Verksamhetsledare har 
uppmanat till åtgärderna på 
t.ex APT och föräldramöten            
NEJ /DELVIS/JA         

5:3 Smarta mö-
ten (BUN, 
GN, KN)

Skapa möjlighet för resfria 
möten, introducera redan 
befintliga mötesformer som Lync 
och Skype.

Kan krävas Kan krävas 2020 LoU och Kultur o 
Utbildning

Alla verksamheter 
i kommunen har en 
konsumtion som är 
skonsam för miljön 
och socialt hållbar.

Energi- och kli-
matstrategin

Verksamhetsledare 
har uppmanat till åt-
gärderna på t.ex. APT    
NEJ /DELVIS/JA         
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Åtgärd 
nr. Åtgärd Beskrivning Finansiella 

resurser Personella resurser Tidsplan för ge-
nomförande  

Ansvarig enhet/avd./
förvaltining

Övriga strategiska miljömål 
som berörs

Motsvarar mål/
delmål i: Uppföljnings-indikator

1:1

Se till att miljö-
hänsyn beaktas 
vid framtagande 
av vattenplanen

Avdelningen för stategiskt 
miljöarbete representerad i 
projektgruppen.

Befintlig budget Befintliga resurser, 
personal på avdel-
ningen för state-
giskt miljöarbete

Politiskt beslut 
förväntas i juni 
2016

Samhällsbyggnads-för-
valtningen och Avdel-
ningen för strategiskt 
miljöarbete

Förvaltningen av kommu-
nens mark- och vattenre-
surser är hållbar. Natur- och 
kulturvärden bevaras, den 
biologiska mångfalden är 
stor och det finns goda möj-
ligheter för friluftsliv.

Regionala mil-
jömålsprogrammet

Lever upp till förslag på 
åtgärder som finns i vatten-
myndighetens ”Åtgärdspro-
gram för södra östersjöns 
vattendistrikt 2015-2020” - 
ja/nej/delvis (spec. vad som 
inte inkluderas). 

1:2

Recipient-
prov-tagning

Kontroll/indikator av vatten-
dragens vattenkvalitet (kvä-
ve, fosfor, pH, syremättnad, 
alkanlinitet, organiskt materi-
al, konduktivitet, grumlighet) 

100 000 SEK 
(2014)

Befintliga resurser, 
två personer , en 
gång i månaden, ca 
6 timmar

Pågående Avd för strategiskt 
miljöarbete/LoU

Förvaltningen av kommu-
nens mark- och vattenresur-
ser är hållbar. 

Natur- och kulturvärden 
bevaras, den biologiska 
mångfalden är stor och det 
finns goda möjligheter för 
friluftsliv.

Vattenplan Provtagning och samman-
ställning av resultat sker/
sker ej

1:3

Sea-U till Ystad Verka för att det naturpe-
dagogiska konceptet Sea-U 
kommer till Ystad för att öka 
intresset av havet och natur-
vetenskap bland allmänheten.

Extern finansie-
ring kommer att 
krävas. Eventu-
ellt bidrag från 
kommunen ska 
utredas. Ansö-
kan inlämnad till 
Region Skånes 
miljövårdsfond

Befintliga resurser, 
i samband med 
planering, ansökan 
och uppstart.

2015-2020 Kultur o Utbildning 
huvudansvarig. Avd för 
strategiskt miljöarbete 
deltar i arbetet

Natur- och kulturvärden 
bevaras, den biologiska 
mångfalden är stor och det 
finns goda möjligheter för 
friluftsliv.

Information finns inte/finns 
delvis/finns

1:4

Havsresan till 
Ystad

Verka för att det naturpeda-
gogiska konceptet Havsresan 
kommer till Ystad för att öka 
intresset av havet och natur-
vetenskap bland allmänheten.

Eventuellt 
bidrag från 
kommunen ska 
utredas.

Extra personella 
resurser krävs 
i samband med 
planering, ansökan 
och uppstart.

Ett år under perio-
den 2016-2020

Avdelningen för strate-
giskt miljöarbete

Natur- och kulturvärden 
bevaras, den biologiska 
mångfalden är stor och det 
finns goda möjligheter för 
friluftsliv.

Genomförd/ej genomförd

1:5

Minska närings-
läckaget från 
jordbruken

Verka för att kommunens 
jordbrukare får mer informa-
tion och genomför åtgärder 
för att minska näringsläc-
kaget till vattendrag, sjöar 
och hav. 

Befintlig budget Är beroede på hur 
stort engagemanget 
är från de andra 
parterna

2014-2020    Avd för strategiskt 
miljöarbete, LoU I 
samarbete med bransch-
organisationen (LRF), 
hushållningssällskapet 
och  
Ystad- Österlenregio-
nens miljöförbund

Förvaltningen av kommu-
nens mark- och vattenresur-
ser är hållbar.

Vattenplan Vattenkvaliteten förändras 
inte/förbättras delvis/förbätt-
ras med avseende på kväve 
och fosfor samt vilken info./
åtgärder har genomförts

1:6

Medverkan i 
vattenråden

Deltagande vid möten, sam-
arbeten med andra vattenor-
ganisationer samt medfinan-
siär i samband med projekt.

Beroende på vil-
ka projekt som 
genomförs

Befintliga resurser, 
ingår i kommune-
kologens tjänst

2014-2020 Avd för strategiskt 
miljöarbete, LoU

Förvaltningen av kommu-
nens mark- och vattenresur-
ser är hållbar.

Deltar i vatenrådets möten                                  

1:7

Översiktsplanen 
och Havsplan

Medverka till att miljöhänsyn 
tas vid arbetet med den nya 
Översiktsplanen och Havs-
plan.

Befintlig budget Kräver ompriorite-
ring av arbetsupp-
gifter

2015-2018 Plan, SAM 
Avd för strategiskt 
miljöarbete, LoU

Förvaltningen av kommu-
nens mark- och vattenresur-
ser är hållbar.

Uppföljningsindikatorer tas 
fram under 2016

Ledning och utveckling
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1:8

Skapa skyddszo-
ner för att minska 
näringsläckage

Ta fram en plan för anlägg-
ning av skyddszoner utmed 
de vattendrag som saknar 
skyddszoner på kommu-
nalägd mark.

Befintlig budget Befintliga resurser 2016-2017 Avd för strategiskt 
miljöarbete, LoU

Förvaltningen av kommu-
nens mark- och vattenresur-
ser är hållbar.

Skyddszoner finns inte/finns 
delvis eller planeras/finns

1:9

Arbeta för ett 
långsiktigt håll-
bart kustskydd 

Verkställ de rekommendatio-
ner som finns i kommunens 
Policy och handlingsplan för 
förvaltning och skydd av kus-
ten, bland annat genom att 
uppdatera handlingsplanen.

Befintlig budget, 
enligt tagen in-
vesterings-bud-
get: 
10 000 000 SEK 
/ tre år

Befintliga resurser 2014-2020 Avd för strategiskt 
miljöarbete, LoU

Förvaltningen av kommu-
nens mark- och vattenresur-
ser är hållbar.

Policy och hand-
lingsplan för för-
valtning och skydd 
av kusten

Antal vidtagna åtgärder (% 
av totala antalet åtgärder)

1:10

Information kring 
läkemedels-rester 
i avloppsvatten

Verka för information kring 
läkemedesrester och hur de 
hanteras. 

Befintlig budget Befintliga resurser 
Ingår i avdelningen 
för strategiskt mil-
jöarbetes  arbete

2014-2020 Avd för strategiskt 
miljöarbete, LoU i 
samarbete med 
Avfallsenheten, SAM 
VA-enheten, SAM 
ev Miljöförbundet

Förvaltningen av kommu-
nens mark- och vattenresur-
ser är hållbar.

Vattenplan Information finns/finns ej 
Information spridd till xxx

1:11 Mätning av mar-
int mikroskräp 

Deltagande i projekt av mät-
ning av marint mikroskräp

Befintlig budget, 
11 000kr

Befintliga resurser 2015 Avd för strategiskt 
miljöarbete

Resultatrapport finns/finns ej

2:1

Skörda regnvatten Sprida information om, och 
verka för, vattenbesparande 
åtgärder för att minska tryck-
et på avloppsreningsverket 
samt nyttja för bevattning.

Befintliga re-
surser 

Befintliga resurser, 
inom avdelningen 
för stategiskt miljö-
arbete

2015-2020 Avd för strategiskt 
miljöarbete/LoU med 
deltagande från 
Fastighet, SAM 
Ystadbostäder AB

Havet, sjöarna och vatten-
dragen har en god miljö. 

Alla verksamheter i kommu-
nen har en konsumtion som 
är skonsam för miljön och 
socialt hållbar.

Vattenplanen Information finns inte/finns 
delvis eller planeras/finns

2:2

Ekologisk kom-
pensation m.m i 
planarbete

Skapa rutin för att i ett tidigt 
skede av planprocessen delta 
och bidra till att få in eko-
logisk kompensation och på 
ett bättre sätt hushålla med 
kommunens mark- och vat-
tenresurser.

Befintlig budget Befintliga resurser, 
inom avdelningen 
för stategiskt miljö-
arbete

Pågående Avd för strategiskt 
miljöarbete/LoU

Natur- och kulturvärden 
bevaras, den biologiska 
mångfalden är stor och det 
finns goda möjligheter för 
friluftsliv.

Ekologiskkompensation i 
alla planer/i några (50%) 
planer/i inga planer

2:3

Granska bygglov 
utanför detaljpla-
nelagda områden

Skapa rutin för att bevaka 
naturvärden i samband med 
förhandsbesked till bygglov 
utanför detaljplanelagt om-
råde.

Befintlig budget Befintlig resurser, 
inom avdelningen 
för stategiskt miljö-
arbete

Pågående Avd för strategiskt 
miljöarbete/LoU

Natur- och kulturvärden 
bevaras, den biologiska 
mångfalden är stor och det 
finns goda möjligheter för 
friluftsliv.

Alla bygglov utanför dp-
lagt område granskas/en 
del bygglov granskas/inga 
bygglov granskas

2:4

Alternativ metod 
för städning av 
stränder

Skonsammare städning av 
tång och skräp för att gynna 
bildningen av dyner samt 
biologisk mångfald

Extern finansie-
ring ska under-
sökas

Befintliga resurser Avd för strategiskt 
miljöarbete/LoU i 
samarbete med tekniska 
avdelningen/Sam

Natur- och kulturvärden 
bevaras, den biologiska 
mångfalden är stor och det 
finns goda möjligheter för 
friluftsliv.

Projektidé framtagen/inte 
framtagen

2:5

Arbetsgruppen 
för fördjupad stu-
die av bebyggelse 
vid kusten

Återuppta arbetet med 
gruppen för att få fram 
information till bygglovs-
handlägare, planarkitekter, 
beslutsfattare etc.

Befintlig budget Personal inom av-
delningen för state-
giskt miljöarbete

2014-2020 Avd för strategiskt 
miljöarbete/LoU

Natur- och kulturvärden 
bevaras, den biologiska 
mångfalden är stor och det 
finns goda möjligheter för 
friluftsliv.

Arbetsgruppen finns inte/
finns delvis eller planeras/
finns
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3:1

Åtgärder för 
friluftslivet i 
Fyledalen

Fler skyltade parkerings-
platser, fler rast-möjligheter, 
kartor och broschyrer med 
slingor, Information om hur 
man når området med kollek-
tivtrafikt.

Befintlig budget Befintliga resurser Projektstart 2015, 
beräkans pågå till 
2018

Avd för strategiskt 
miljöarbete/LoU, 
projekt i samarbete med 
Sjöbo och Tomelilla 
kommuner samt Hö-
gestads gods.

Förvaltningen av kommu-
nens mark- och vattenresur-
ser är hållbar.

Rörligt friluftsliv i 
Ystads kommun

Åtgärderna genomförda/
åtgärd-erna delvis genom-
förda eller planerade/inga 
åtgärder genomförda

3:2

Öka kunskapen 
om Ekosystem-
tjänster

Utöka kunskapen inom av-
delningen och sprid vidare 
till beslutsfattare och övriga 
berörda.

Befintlig budget. Befintliga resur-
ser, varierar med 
hänsyn till utbudet 
av kurser och semi-
narier.

2014-2020 Avd för strategiskt 
miljöarbete/LoU

Förvaltningen av kommu-
nens mark- och vattenresur-
ser är hållbar. 

Havet, sjöarna och vatten-
dragen har en god miljö.

Nationellt delmål 
för biologisk mång-
fald

Utbildning med politiker, 
plan, exploatering, tekniska 
Genomförd/ej genomförd 
xxx antal personer

3:3

Bevara och 
utveckla kom-
munens ekosys-
tem-tjänster

Avd för strategiskt 
miljöarbete ingår i ett 
internationellt projekt som 
handlar om att använda 
multifunktionella klimat-
anpassningsåtgärder i 
kustzonen. Dessa ska bidra 
till att bevara, skydda och 
utöka ekosystemtjänsterna 
i kustzonen i ett förändrat 
klimat.

Projektet finan-
sieras initialt av 
Svenska Insti-
tutet och medel 
planeras sökas 
från EU:s Öster-
sjö-program

Befintliga resurser Pågående, 2014-
2018

Avd för strategiskt 
miljöarbete/LoU

Förvaltningen av kommu-
nens mark- och vattenresur-
ser är hållbar.

Ingår avd för strategiskt 
miljöarbete i projekt eller 
planeras sådant projekt

3:4

Säkerställa 
tillgången till 
attraktiva grön-
områden för alla 
medborgare

Avd för strategiskt 
miljöarbete  ska vid 
aktualiseringen av 
Översiktsplanen 
uppmärksamma tillgången 
på mark som är tillgänglig 
för allmänheten, t ex utanför 
detaljplan, vilken mark 
som är allemansrättsligt 
tillgänglig samt i detaljplan 
vilken mark som är allmän 
platsmark, park eller natur.

Befintlig budget Befintliga resurser, 
avdelningen för 
strategiskt miljö-
arbete

2016-2020 Avd för strategiskt 
miljöarbete/LoU

Förvaltningen av kommu-
nens mark- och vattenresur-
ser är hållbar.

Folkhälso-politiskt 
program 

Rörligt friluftsliv i 
Ystads kommun

Indikator för allmansrättslig 
mark ökar/minskar/samma, 
fördelat inom och utanför 
tätort

3:5

Säkerställa 
tillgången till 
attraktiva grön-
områden för alla 
medborgare

Avdelningen ska medverka 
till att ta fram en handlings-
plan som tillhör programmet 
för ”Rörligt friluftsliv i 
Ystads kommun”. Handlings-
planen ska syfta till att göra 
friluftsområden tillgängliga 
för alla typer av funktionsva-
riationer.

Befintlig budget Befintliga resurser, 
avdelningen för 
strategiskt miljö-
arbete

Pågående (2014-
2020)

Avd för strategiskt 
miljöarbete/LoU 
Stadsbyggnad, SAM

Förvaltningen av kommu-
nens mark- och vattenresur-
ser är hållbar.

Folkhälso-politiskt 
program 

Rörligt friluftsliv i 
Ystads kommun

Handlingsplanen finns inte/
håller på att tas fram/fram-
tagen.

3:6

Genomförande 
av kommunens 
Naturvårds-pro-
gram

Genomföra åtgärder i kom-
munens Naturvårdsprogram, 
då budgeten så medger.

Befintlig budget 
samt ev extern 
finansiering

Befintliga resurser Pågående (2014-
2020)

Avd för strategiskt 
miljöarbete  i 
samverkan med 
intresseorganisationer 
såsom byalag och 
Naturskyddsföreningen 
samt med markägare.

Förvaltningen av kommu-
nens mark- och vattenresur-
ser är hållbar.

Naturvårdsprogram 
för Ystads kommun

Åtgärderna genomförda/
åtgärd-erna delvis ge-
nomförda eller planerade/
inga åtgärder genomförda.                                                                                                                                
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3:7

Skydd av värde-
full natur

Verka för att sprida informa-
tion till markägare m.fl.om 
hur man kan söka bidrag för 
att genomföra olika natur-
vårds- och miljöåtgäder. 

Befintlig budget Befintliga resurser Pågående (2014-
2020)

Avd för strategiskt 
miljöarbete  i 
samverkan med 
intresseorganisationer 
såsom byalag och 
Naturskyddsföreningen 
samt med markägare.

Förvaltningen av kommu-
nens mark- och vattenresur-
ser är hållbar.

 Åtgärderna genomförda/
åtgärd-erna delvis ge-
nomförda eller planerade/
inga åtgärder genomförda.                                                                                                                                      
                                                                                                                                           

4:1

Stimulera hållbar 
matutveckling Informera om Miljöprogram 

och Folkhälsopolitiskt pro-
gram och ta fram förslag 
till utformning av policy för 
hållbar matutveckling

Befintlig budget Befintliga resurser, 
personal på avdel-
ningen för strate-
giskt miljöarbete

Pågående Avd för stategiskt miljö-
arbete/LoU

  

Uppföljning i tertial-rappor-
ter och årsredovisning

4:2

Pappersmuggar 
vid sammanträ-
den

Porslinsmuggar används till 
kommunstyrelsens samman-
träden men till övriga möten 
där kaffe beställs utifrån 
används plastmuggar. Det 
finns inte personella resurser 
att alltid använda porslin. 
Dessutom är diskmaskin och 
pentry inte dimensionerade 
för sammanträden. 

Inom befintlig 
budget

Personal inom upp-
handlingsav-del-
ningen, kansliet och 
avd för strategiskt 
miljöarbete 
påverkar så att 
inköp styrs över 
från plastmuggar 
till pappersmuggar

Senast 2015-12-31 LoU

  

Pappers- eller porslinsmug-
gar används vid alla sam-
manträden

4:3

Följa kommunens 
inköps- och upp-
handlings-policy

Verka för  en mer hållbar 
inköpsprocess

Befintlig budget Befintliga resurser, 
personal på avdel-
ningen för strate-
giskt miljöarbete

Pågående 2015- Avd för stategiskt 
miljöarbete/LoU och 
upphandlingsenheten i 
samarbete med övriga 
förvaltningar och bolag

Samtliga Inköps- och upp-
handlingspolicy

Rutin för uppföljningspro-
cess  under utveckling under 
2015

4:3

Miljösida samt 
miljöinformation 
på intranätet med 
tips och råd 

Sidan kan innehålla olika 
tips för hållbar konsumtion, 
minskad energiförbrukning 
m m

Befintlig budget Befintliga resurser, 
personal på avdel-
ningen för strate-
giskt miljöarbete

Pågående 2015- Avd för stategiskt miljö-
arbete/LoU

Samtliga

 

Uppdaterad miljösida finns 
inte/håller på att tas fram/
finns

4:4

Minskat antal 
tjänsteresor ge-
nom möten via 
webb, Lync m m

Alternativa former för möten, 
deltagande i konferenser m m 
med hjälp av IT. Underlätta 
för mötesdeltagare att åka 
kollektivt till möten i Ystad 
genom att anpassa mötets 
start till tågtiderna.

Befintlig budget

 

Pågående 2015- IT-avdelningen ansvarig 
för tekniken. Varje av-
delning ansvarig för att 
använda möjligheten.

Transporter och infrastruktur 
är miljöanpassad och möjlig-
heter finns till ett liv fritt från 
fossilfritt bränsle

 

Redovisining av andel flyg-
, tåg- och bilresor av alla 
resor.

4:5

Källsortering Källsortering på varje vå-
ningsplan i Nya rådhuset 
samt på ekonomi-avdelning-
en och i Birgerskolan

Befintlig budget Befintiga resurser Senast 2015-12-31 LoU

  

Källsortering finns inte på 
alla vånings-plan/planeras/
finns

4:6

Återanvändning 
av datorer och 
läsplattor

Lämnas till IT-avdelningen 
som placerar ut i dessa i 
annan verksamhet/säljer 
utrustningen till företag.

Befintlig budget Befintliga resurser Pågående IT-avdelningen samt 
alla verksamheter

 

Renhållnings-ord-
ningen

Återanvänds läsplattor och 
datorutrustning
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4:7

Pappers-bespa-
rande åtgärder

Verka för att  skriva ut dub-
belsidigt och endast skriva 
ut vid behov, uppmaning  i 
mailfoten att inte skriva ut 
mail samt att hämta utskrif-
terna vid skrivaren . Digitala 
lönebesked

Befintlig budget Inga Pågående LoU Utvärdering av utskriftssta-
tistik. 
ÖKNING/OFÖRÄNDRAT/
MINSKNING

4:8

Energibesparande  
åtgärder

Verka för att alla släcker 
lampor om man lämnar 
rummet mer än 5 min, stäng-
er av datorn och skärmen 
vid dagens slut. Inköp av 
förgreningssladdar med 
avstängningsknapp, stänga av 
kaffekokarna oavsett timer, 
diska med full maskin, släck 
lampor i gemensamma ut-
rymmen, använd dörröppnare 
endast vid behov. 

Befintlig budget Inga Pågående Avd för stategiskt miljö-
arbete/LoU 
Plan o Bygg, SAM

Transport och infrastruktur 
är miljöanpassade och möj-
ligheter finns till ett liv fritt 
från fossilt bränsle.

Utvädering av energiför-
brukning. 
ökning/oförändrat/ minsk-
ning

4:9

Kompetens-ut-
veckling av be-
slutsfattare

Vid minst ett tillfälle under 
varje mandatperiod ska kom-
munens beslutande politiker 
få utbildning inom områdena 
klimat, havsmiljö, giftfri var-
dag och biologisk mångfald. 
Detta kan ske på eget initiativ 
eller i samverkan med Läns-
styrelsen, Miljösamverkan 
Skåne, Energikontoret Skåne 
och Skånes miljö- och häl-
soskyddsförbund.

Befintlig budget 
Kostnader för 
de deltagande 
politikernas 
ersättning

Befintliga resurser, 
avdelningen för 
strategiskt miljö-
arbete

2014-2018, däref-
ter återkommande 
varje mandatperiod

Avd för stratgiskt miljö-
arbete, LoU som sam-
ordnare av insatsen

Samtliga Energi- och kli-
matstrategin

Har kompetens-utveckling 
skett under mandatperioden 
och inom nämnda ämnes-
områden? 
nej/pågående/ja

4:10

Energi- och kli-
matstrategin

Implementera Ystads kom-
muns Energi- och klimatstra-
tegi. Samordna arbetet med 
att ta fram åtgärder för kom-
munens verksamheter för att 
nå målen i strategin.

Befintlig budget Befintliga resurser Implementeras 
under 2015. 

Uppföljning 2017 

Pågående till 2020

Avd för stratgiskt miljö-
arbete, LoU 
Samtliga förvaltningar 
och bolag

Transporter och infrastruktur 
är miljöanpassade och möj-
ligheter finns till ett liv fritt 
från fossilt bränsle 

Förvaltningen av kommu-
nens mark- och vattenresur-
ser är hållbar

Energi- och kli-
matstrategin

Målen och åtgärderna i 
Energi- och klimatstrategin 
har egna uppföljnings-indi-
katorer

4:11

Återanvändnings-
system

Delaktighet i att ta fram ett 
återanvändningssystem ge-
nom Off2off för inventarier 
inom den kommunala verk-
samheten i samarbete med bl 
a Upphandlingsavdelningen 
och Avfallsenheten

Befintlig budget Befintliga resurser Upprättas 2015, 
därefter pågående.

Sam Renhållningsord-
ningen

Har ett återanvändningssys-
tem upprättats? 
nej/planerad/ja
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4:12

Energi- och kli-
matrådgivning

Opartisk och kostnadsfri 
rådgivning till privatpersoner, 
företag och organisationer/
föreningar inom områdena 
energi, klimat och transpor-
ter. Mål och aktiviteter tas 
fram i verksamhetsplan för 
varje år.

Årligt statligt 
stöd, för 
närvarande 280 
000 kr

Befintliga resurser, 
samverkansavtal 
med Tomelilla, 15 
timmar i veckan

Pågående, årlig 
verksamhetsplan

Avd för strategiskt 
miljöarbete 
LoU

Transporter och infrastruktur 
är miljöanpassade och möj-
ligheter finns till ett liv fritt 
från fossilt bränsle

Energi- och kli-
matstrategin

Uppföljning av verksam-
hetsplan årligen: Har målen 
uppfyllts, har aktiviteterna 
genomförts?

5:1

Ta fram förslag 
till policy för 
hållbart resande 
inom kommunens 
verksamheter

Tas fram i samarbete med 
personal på bl a upphand-
lingsavdelningen, perso-
nalavdelningen och avd för 
strategiskt miljöarbete

Befintlig budget Befintlig personal Förslag framtaget 
senast 2015-12-31

Upphandlingsavdel-
ningen/LoU 

Alla verksamheter i kommu-
nen har en konsumtion som 
är skonsam för miljön och 
socialt hållbar.

Energi- och kli-
mat-strategin

Har en rese- och mötespo-
licy upprättats? Följs upp i 
tertialrapport och årsredo-
visning

5:2

Upphandla fos-
silbränsefria bilar 
i enlighet med 
klimat- och en-
ergistrategin för 
Ystads kommun

Mål 2020 att fordonsparken 
i Ystads kommuns verksam-
heter och de transporter som 
kommunen anlitar drivs av 
fossilfritt bränsle eller med 
den miljömässigt bästa tekni-
ken med lägst emissioner.

Befintlig budget Befintlig personal Pågående 2015- 
2020

Upphandlingsavdel-
ningen/LoU 

Alla verksamheter i kommu-
nen har en konsumtion som 
är skonsam för miljön och 
socialt hållbar.

Energi- och kli-
mat-strategin

Andel fossilbränslefira bilar 
i kommunens fordonspark, 
bränsleåtgång

5:3

Bilpool, jojo-kort 
m m

Gemensam bilpool för 
kommunens administrativa 
personal som sitter i närheten 
av Rådhuset. Jojo-kort finns 
i receptionen och bokas via 
outlook. Elcyklar finns i nya 
Rådhuset och i Birgerskolan,-
bokas via outlook

Befintlig budget Befintliga resurser, 
administreras via 
upphandlings-av-
delningen

Pågående 2015- Upphandlingsavdel-
ningen/LoU 

Alla verksamheter i kommu-
nen har en konsumtion som 
är skonsam för miljön och 
socialt hållbar.

Energi- och kli-
mat-strategin

Bilpool finns inte/planeras/
finns. Användningen av 
jojokort har minskat/är den-
samma/har ökat. Bokningen 
av elcyklar har minskat/är 
densamma/har ökat.

5:4

Transporter Samordnad varudistribution 
utvecklas och omfattar fler 
varukategorier

Befintlig budget All personal som 
köper in produkter 
och tjänster

Pågående Upphandlingsavdel-
ningen/LoU 

Alla verksamheter i kommu-
nen har en konsumtion som 
är skonsam för miljön och 
socialt hållbar.

Energi- och kli-
mat-strategin

Antal varukategorier som 
samordnad varudistribution 
omfattar.

5:5

Luftmätningar Kontroll av PM10, PM2,5, 
NOx, SOx, VOC och ozon.

Befintlig budget Befintliga resurser 
ca 10 % av en 
heltidstjänst hos 
avdelningen för 
strategiskt miljö-
arbete

Pågående, uppehåll 
2015

Avd för strategiskt 
miljöarbete 
YHLAB

Natur- och kulturvärden 
bevaras, den biologiska 
mångfalden är stor och det 
finns goda möjligheter för 
friluftsliv.

Energi- och kli-
mat-strategin

Luftvärdena förbättras/är 
desamma/försämras.

5:6

Energi- och Kli-
matrådgivning

Rådgivningen får även om-
fatta transporter av personer 
och gods. Mål och aktiviteter 
tas fram i verksamhetsplan 
för varje år.

Befinlig budget, 
årligt statligt 
stöd se punkt 
4:12

Befintliga resurser, 
samverkansavtal 
med Tomelilla, 15 
timmar i veckan

Pågående, årlig 
verksamhetsplan

Avd för strategiskt 
miljöarbete 
LoU

Alla verksamheter i kommu-
nen har en konsumtion som 
är skonsam för miljön och 
socialt hållbar

Uppföljning av verksam-
hetsplan årligen: Har målen 
uppfyllts, har aktiviteterna 
genomförts?
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Åtgärds 
nr. Åtgärd Beskrivning Finansiella resurser Personella re-

surser
Tidsplan för 
genomförande  

Ansvarig enhet/avd./
förvaltining

Övriga strategiska miljömål som 
berörs

Motsvarar mål/
delmål i: Uppföljningsindikator

1:1

Uppnå god status 
i kommunens vat-
tenförekomster

Denna åtgärd kräver 
god samhällsplanering 
genom att åtgärderna 
som ska finnas med i 
vattenplanens 3:e del, 
VA-plan, åtgärdas.

Ansvarig enhet/avd./för-
valtning

* Personal på 
berörd enhet/
avd./förvaltning                               
* Konsult

Politiskt beslut 
förväntas juni 
2016

* Samhällsbyggnad                                                 
* Ystad-Öster-
lenregionens 
miljöförbund                                                                   
* Avd. för strategiskt 
miljöarbete

2. Förvaltningen av kom-
munens mark- och vat-
tenresurser är hållbar.                                              
3. Natur- och kulturvärden 
bevaras, den biologiska mång-
falden är stor och det finns 
goda möjligheter för friluftsliv.                                      
4. Alla verksamheter i kommu-
nen har en konsumtion som är 
skonsam för miljön och socialt 
hållbar.

Vattenplan Vattenplanens 3:e del kom-
mer att beskriva detta mer 
i detalj.  Följs årligen upp i 
budgetprocessen (”analys-
dagar”)

1:2

Utsläppsreduktion 
av miljögifter i 
våra vattendrag 
och hav

Uppströmsarbete i form 
av riktad information 
till hushåll och verk-
samheter

Inga särskilda medel för 
uppströmsarbete finns avsat-
ta i driftbudgeten 2015-2016 
(för reningsverket). Kostna-
der för enstaka, begränsade 
insatser kan rymmas. Skulle 
kommunens överklagande av 
villkor 5 (uppströmsvillko-
ret) i det nya tillståndet för 
Sjöhög avloppsreningsverk 
avslås kommer ytterligare 
ekonomiska resurser att 
behövas.

VA-enheten 
har i dagsläget 
inga personella 
resurser för 
uppströmsarbete. 
För enstaka, 
begränsade insat-
ser kan konsulter 
användas men för 
att kunna bedriva 
ett omfattande 
uppströmsarbete 
krävs minst en ny 
tjänst.

Politiskt beslut 
om extra medel 
för uppströms-
arbete måste tas 

Va-enheten 2. Förvaltningen av kom-
munens mark- och vat-
tenresurser är hållbar.                                              
4. Alla verksamheter i kommu-
nen har en konsumtion som är 
skonsam för miljön och socialt 
hållbar.

* Vattenplan                        
* REVAQ:s 
kommunika-
tions-plan, 
2012-10-04

* Vattenplanens 3:e del 
kommer att beskriva detta 
mer i detalj.  Följs årligen 
upp i budgetprocessen (”ana-
lysdagar”)                          * 
I samband med den årliga 
miljörapporten för Sjöhögs 
ARV.

1:3

Anpassningsåt-
gärder mot ändrad 
nederbörd

Säkerställa ett över-
svämningståligt 
byggande vid nybygg-
nation, framtagande av 
högupplösta regnserier 
och säkerställa vattnets 
viktiga roll i planpro-
cessen. Plats för vatten 
(fördröjningsmagasin, 
reningsdammar, höjd-
förhållanden).

Frågan om höjda VA-taxor 
och tomtpriser måste lyftas 
upp. Eventuellt skattefinan-
siera för kommande prisök-
ningar på tomter.

Utreda frågan om 
en riskanalys-ut-
redning med 
konsult 

2016-2020                                           
Återkommande

* Avd. för strate-
giskt miljöarbete                  
* Stadsbygg-
nadsavdelningen                                      
* Va-enheten

2. Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Vattenplan Följs årligen upp i budget-
processen (”analysdagar”)

1:4

Minska andelen 
enskilda avlopp-
sanläggningar för 
att skydda männ-
iskors hälsa eller 
miljön

Bygga ut VA på lands-
bygden.

Frågan om höjda VA-taxor 
måste tas upp.  Detta beslu-
tas i samband med att vatten-
planen antas till sommaren 
2016.  

* Personal på 
statsbyggnads-
avdelningen, 
va-enheten  och 
miljöförbundet                               
* Konsult 
(utredningar)                       
* Entreprenörer

Politiskt beslut 
förväntas juni 
2016

* Va-enheten                                                     
* Stadsbygg-
nadsavdelningen                                                 
* Ystad-Österlen-
regionens miljöför-
bund

2. Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Vattenplan Vattenplanens 3:e del kom-
mer att beskriva detta mer 
i detalj.  Följs årligen upp i 
budgetprocessen (”analys-
dagar”)

Samhällsbyggnad
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1:5

Minska förekom-
sten av läkeme-
delsrester i våra 
vattendrag och 
hav

Utreda frågan om lokal 
rening i högt belastade 
områden genom sam-
lade utsläppspunkter, 
t.ex. sjukhus, äldrebo-
enden.

Åtgärden kan genomföras 
i projektform. Detta kräver 
extra anslag. Kostnaden kan 
fördelas mellan de olika 
avdelningarna i kommunen.

* Projektledare 
* Konsult

Efter 2020 * Avd. för strate-
giskt miljöarbe-
te * Fast-
ighetsavdelningen                                      
* Va-enheten

2. Förvaltningen av kommunens
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

* Vattenplan 
* Vat-
ten-myndighet-
ens åtgärds-pro-
gram

Vattenplanens 3:e del kom-
mer att beskriva detta mer 
i detalj.  Följs årligen upp i 
budgetprocessen (”analys-
dagar”)

1:6

Mottagningssta-
tion för gråvatten

Ystads kommun som 
utsetts till husbilsvänli-
gaste kommun år 2014 
saknar matttagningssta-
tion för latrintömning 
och gråvatten. Detta 
innebär att latrin och 
gråvatten tömms ute 
på vägarna, i diken, i 
rännstensbrunnar etc.  

Kostnaden beräknas hamna 
på ca 70 tkr. Ingår i fastig-
hetsavdelningens projekt-
budget.

* Byggprojektle-
dare på fastighet                                             
* Entreprenör

Ska upp i sam-
hällsbyggnads-
nämnden under 
hösten 2015. 
När beslut för 
genomförande 
tagits politiskt 
tar det 1-2- 
veckor för 
genomförande. 

Fastighetsavdel-
ningen

2. Förvaltningen av kommunens
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

* Medbor-
gar-förslag                                                   
* Politisk vilja

Nej

1:7

Latrintömnings-
station i Kåse-
berga

Utreda frågan om 
mottagningsstation för 
latrin från båtarna i 
Kåseberga.

Extra anslag behövs på ca 
300-400 tkr.

* Personal på 
fastighet  (projek-
tering och tillsyn)                           
* Entreprenör
(genomförande)

Senast 2020                                 
När investe-
ringsmedel 
finns tar det 4-6 
månader för 
projektering, 
upphandling 
och genomför-
ande.

Fastighetsavdel-
ningen

2. Förvaltningen av kommunens
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Vattenplan Räkneverk på latrintöm-
ningsstationen som registre-
rar antalet tömningar.

1:8

Torra städmetoder Dokumentera ar-
betssättet med ”torra 
städmetoder”. Torra 
städmetoder innebär 
förutom bättre arbets-
miljö att mindre vatten 
används,vilket innebär 
mindre utsläpp av 
skurvatten till avlopps-
reningsverket.

Åtgärden ingår i den 
årliga budgeten för 
serviceavdelningen.

Personal på 
städenheten

Klart 2015-
12-31

Serviceavdelningen 2. Förvaltningen av kommunens
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Torra städme-
toder började 
implemenetras 
år 1999. Beslutet 
har ej antagits 
politiskt.

Gruppledare utför årlig 
kontroll. Enhetschef bär 
huvudansvaret.

1:9

Utfasningsämnen Se över kemikaliean-
vändningen och ersätta 
eventuella utfasnings-
ämnen och prioriterade 
riskminskningsämnen 
med mindre farliga 
ämnen.

Åtgärden ingår i den 
årliga budgeten för 
serviceavdelningen. Det kan 
krävas extra ekonomiska 
medel för genomförandet.

* Personal på ser-
viceavdelningen                               
* Konsult

Klart 2017-
12-31

* Service-
avdelningen                                         
* Städenheten

4. Alla verksamheter i kommu-
nen har en konsumtion som är 
skonsam för miljön och socialt 
hållbar.

Dokumentet 
årlig aktivitet

Dokumentet årlig aktivitet

1:10

”Kemikalieplan” 
(Översikt)

Projekt för att utreda 
vilka ämnen som vi 
utsätts för i det vardag-
liga arbetet.

Det kan krävas extra eko-
nomsika medel för ett sådant 
projekt.

* Personal på ser-
viceavdelningen                               
* Konsult

Klart 2016-
12-31

Serviceavdelningen                              4. Alla verksamheter i kommu-
nen har en konsumtion som är 
skonsam för miljön och socialt 
hållbar.

Dokumentet 
årlig aktivitet

Rapportering till politiken.
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2:1

Dagvattenåtgärder Upprättandet av vat-
ten- och avloppsvatten-
planer med tillhörande 
dagvattenstrategi. Även 
utreda frågan om rening 
av dagvatten, t.ex. vid 
parkeringsplatser och 
längs vägar. Se över 
befintliga dagvattenled-
ningar som går ut längs 
kusten, som t.ex. vid 
Marinan.

Frågan om höjda VA-taxor 
måste tas upp.  Detta beslu-
tas i samband med att vatten-
planen antas till sommaren 
2016.  

* Personal på VA                                                                                               
* Konsult 
(utredningar)                                                                                            
* Entreprenörer

Politiskt beslut 
förväntas juni 
2016

* Va-enheten                                                               
* Stadsbygg-
nadsavdelningen                                                        
* Ystad-Österlen-
regionens miljöför-
bund

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö

Vattenplan                                  
Åtgärd 8:                       
Vatten-myndig-
hetens åtgärds-
program 2015-
2021

Vattenplanens 3:e del kom-
mer att beskriva detta mer 
i detalj.  Följs årligen upp i 
budgetprocessen (”analys-
dagar”)

2:2

Revidering av 
kommunala vat-
tenskyddsområden

Dricksvattentäkterna 
behöver följa miljöbal-
kens krav.

Frågan om höjda VA-taxor 
måste tas upp.  Detta beslu-
tas i samband med att vatten-
planen antas till sommaren 
2016.  

* Personal på VA                                                                        
* Konsult 
(utredningar)                                                     
* Juridisk och 
teknisk hjälp

Klart 2018 * Va-enheten                                                                                  
* Ystad-Österlen-
regionens miljöför-
bund

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö

Vattenplan                                       
Åtgärd 6:                       
Vatten-myndig-
hetens åtgärds-
program 2015-
2021

Vattenplanens 3:e del kom-
mer att beskriva detta mer 
i detalj.  Följs årligen upp i 
budgetprocessen (”analys-
dagar”)

2:3

Återföring av 
växtnäringsämnen

Minst 60 % av fosfor-
föreningarna i avlopp 
återförs till produktiv 
mark, varav minst 
hälften bör återföras till 
åkermark.

Se 1:2 Se 1:2 2016-2020                   
Återkommande

Va-enheten 4. Alla verksamheter i kommu-
nen har en konsumtion som är 
skonsam för miljön och socialt 
hållbar.

* Vattenplan                                                  
* Avfallsplan*

I samband med den årliga 
miljörapporteringen sam-
manställs information om 
hur och var det producerade 
slammet avsatts. Utifrån 
denna information kan man 
se om målet uppfyllts.

2:4

Utveckling av 
översikts- och 
detaljplaneringen 

T.ex. genom en land-
skapsanalys. Land-
skapsanalysen väger 
samman landskapets  
olika värden; geolo-
giska förutsättningar, 
hydrologi,  topografi, 
biologiska värden, 
landskapsbild, rekrea-
tiva värden såväl som 
kulturhistoriska värden 
för bevarande och om-
rådets möjligheter till 
dagvattenhantering. 

Befintlig budget på stads-
byggnadsavdelningen

Befintlig personal 
på stadsbygg-
nadsavdelningen

2015-2020                                         
Återkommande

Stadsbyggnadsav-
delningen

3. Natur- och kulturvärden beva-
ras, den biologiska mångfalden 
är stor och det finns goda möjlig-
heter för friluftsliv.

Vattenplan                                  
Åtgärd 7:                       
Vatten-myndig-
hetens åtgärds-
program 2015-
2021

Länsstyrelsens tillsynsväg-
ledning

2:5

Hantering av 
förorenad mark

Utföra undersökningar 
och lämpliga åtgärder 
vid förändrad markan-
vändning.

Fastighetsägarens ansvar Konsult för att 
utföra markun-
dersökningar och 
föreslå nödvändi-
ga åtgärder.

2015-2020                                         
Återkommande

Stadsbyggnadsav-
delningen

1. Havet, sjöarna och vat-
tendragen har en god miljö.                                                  
3. Natur- och kulturvärden beva-
ras, den biologiska mångfalden 
är stor och det finns goda möjlig-
heter för friluftsliv.

Plan- och 
bygglag 
(2010:900)

Länsstyrelsens tillsynsväg-
ledning

2:6

Bygga i kollektiv-
nära lägen

Främja kollektivtrafik 
framför bil.

Ingår i den årliga budgeten 
för stadsbyggnad

Befintlig personal 
på stadsbygg-
nadsavdelningen

2015-2020                                 
Återkommande

* Stadsbygg-
nadsavdelningen                          
* Exploateringsen-
heten

5. Transporter och infrastruktur 
är miljöanpassade och möjlig-
heter finns till ett liv fritt från 
fossilt bränsle.

Mark - och 
bostadsförsörj-
ningsprogram 
2012-2015, 
Kf--beslut 2012-
09-20, §119

Se på antalet personer som 
reser med kollektivtrafik.
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2:7

Förtätning Ny bebyggelse där 
bebyggelse redan finns. 
Lättare samordning av 
olika samhällsfunktio-
ner som t.ex. vatten- 
och avlopp och service 
och omsorg minskar 
behovet av bilresor.

Ingår i den årliga budgeten 
för stadsbyggnad

Befintlig personal 
på stadsbygg-
nadsavdelningen

2015-2020                                 
Återkommande

* Stadsbygg-
nadsavdelningen                          
* Exploateringsen-
heten

5. Transporter och infrastruktur
är miljöanpassade och möjlig-
heter finns till ett liv fritt från 
fossilt bränsle.

Mark - och 
bostadsförsörj-
ningsprogram 
2012-2015

Exploateringsgrad (antalet 
bostäder per yta)

2:8

Skapa förutsätt-
ningar för en god 
närmiljö

Skapa rätt miljö på rätt 
plats och tillgodose 
medborgarnas behov 
samt värna om kommu-
nens kvaliteter.

Ingår i den årliga budgeten 
för stadsbyggnad

Befintlig personal 
på stadsbygg-
nadsavdelningen

2015-2020                                 
Återkommande

* Stadsbygg-
nadsavdelningen                          
* Exploateringsen-
heten

Nej 1. Mark - och
bostadsförsörj-
ningsprogram 
2012-2015                            
2. Utbygg-
nads-strategi, 
Kf-beslut 2011-
02-17, §23

Nej

2:9

Hushålla med 
marken

Genom förtätning, 
mindre tomter, bygga 
mer på höjden, anpas-
sa bostadstyp till rätt 
område mm.

Ingår i den årliga budgeten 
för stadsbyggnad

Befintlig personal 
på stadsbygg-
nadsavdelningen

2015-2020                                 
Återkommande

* Stadsbygg-
nadsavdelningen                          
* Exploateringsen-
heten

Nej 1. Mark - och
bostadsförsörj-
ningsprogram 
2012-2015                            
2. Utbygg-
nads-strategi, 
Kf-beslut 2011-
02-17, §23

Exploateringsgrad (antalet 
bostäder per yta)

2:10

Ny översiktsplan Den nya översiktspla-
nen ska ersätta den nu 
gällande från 2005. 
Den nya översiktspla-
nen kommer att fokuse-
ra på klimateffekter.

Befintlig budget på stads-
byggnadsavdelningen

Befintlig personal 
på stadsbygg-
nadsavdelningen

2016-2020                                 
Återkommande

Stadsbyggnadsav-
delningen

1. Havet, sjöarna och vat-
tendragen har en god miljö.       
3. Natur- och kulturvärden beva-
ras, den biologiska mångfalden 
är stor och det finns goda möjlig-
heter för friluftsliv.

Kommunerna 
har krav att upp-
rätta översikts-
plan enligt plan- 
och bygglagen

Uppföljningen av översikts-
planen kommer att ske vart 
fjärde år när planen aktuali-
seras eller revideras. 

2:11

Hushålla med 
jordbruksmark

Skydda värdefull jord-
bruksmark från nytill-
kommande bebyggelse 
för att på sikt säkra 
landets livsmedelsför-
sörjning.

Befintlig budget på stads-
byggnadsavdelningen

Befintlig personal 
på stadsbygg-
nadsavdelningen

2016-2020                                 
Återkommande

Stadsbyggnads-
avdelningen bär 
huvudansvar, medan 
avd. för strategiskt 
miljöarbete bevakar 
frågan.

Nej Miljöbalken (3 
kap 4 §)

Länsstyrelsens tillsynsväg-
ledning

2:12

Skydda viktiga 
vattentillgångar

Denna åtgärd handlar 
om att försöka skydda 
alla vattentillgångar 
mot framtida hot, även 
de som inte är aktuella 
för dricksvattenförsörj-
ning.

Befintlig budget avsatt för 
översiktsplaneringen.

Befintlig personal 
på stadsbygg-
nadsavdelningen 
som tar hjälp 
av personal på 
tekniska avdel-
ningen.

2016-2020                                 
Återkommande

Stadsbyggnadsav-
delningen

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.   

* Miljöbal-
ken         * Plan- 
och bygglagen              
* Vatten-direk-
tivet

Information om viktiga 
vattentillgångar finns i VISS. 
Länsstyrelsen kan bistå med 
rådgivning.

2:13

Mark- och 
bostadsförsörj-
nings-program

Upprätta ett nytt mark- 
och bostadsförsörj-
ningsprogram

Ingår i den årliga budgeten 
för exploateringsenheten

Befintlig personal 
på exploaterings-
enheten

2015-2016                                 
Återkommande

* Exploate-
ringsenheten                                             
* Stadsbyggnadsav-
delningen

5. Transporter och infrastruktur
är miljöanpassade och möjlig-
heter finns till ett liv fritt från 
fossilt bränsle.

1. Mark - och
bostadsför-
sörj-ningspro-
gram 2012-
2015, Kf-beslut 
2012-09-20, 
§119

Kommunen ska enligt Bo-
stadsförsörjningslagen (SFS 
2000:1383 med tillägg SFS 
2002:104) ta fram riktlinjer 
för bostadsförsörjningen en 
gång per mandatperiod, vilka 
ska antas av Kommunfull-
mäktige. 
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3:1

Åtgärder mot 
vandringshinder

Inventering av vand-
ringshinder i det kom-
munala vägnätet, som 
t.ex. vägtrummor.

Ingår i den årliga budgeten Personal på avd. 
för strategiskt 
miljöarbete  som 
handleder en 
praktikant/exjob-
bare.

Genomförbart 
under perioden 
2015-2020

* Avd. strate-
giskt miljöarbete                                                   
* Trafik- och 
gatuenheten                                   
* Trafikverket

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

Vattenplan                                     
Åtgärd 9:                       
Vatten-myndig-
hetens åtgärds-
program 2015-
2021

Vattenplanens 3:e del kom-
mer att beskriva detta mer 
i detalj.  Följs årligen upp i 
budgetprocessen (”analys-
dagar”)

3:2

Åtgärder mot 
vandringshinder

Åtgärdande av 
vägtrummor mm 
i det kommunala 
vägnätet som utgör 
vandringshinder. Är en 
fortsättning på åtgärd 
3:1.

Extra anslag behövs Personal på gatu- 
och trafikenheten  
samt personal på 
avd. för strate-
giskt miljöarbete

Politiskt beslut 
förväntas juni 
2016

* Avd. strate-
giskt miljöarbete                                                             
* Trafik- och 
gatuenheten                                   
* Trafikverket

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

Vattenplan                                     
Åtgärd 9:                       
Vatten-myndig-
hetens åtgärds-
program 2015-
2021

Vattenplanens 3:e del kom-
mer att beskriva detta mer 
i detalj.  Följs årligen upp i 
budgetprocessen (”analys-
dagar”)

3:3

Öka andelen 
grönyta i 
stadskärnan

Uppmuntra till anlägg-
ning av fasadgrönska 
och gröna tak. T.ex. ska 
uthus i den mån det är 
möjligt anläggas med 
gröna tak.

Reservera pengar i samband 
med kommunala byggprojekt

* Personal 
på fastighet 
(beställare)                                                          
* Anläggare på 
park (utförare) 
eller ev. entre-
prenör

Då det sällan 
byggs nytt i 
stadskärnan 
kommer det ta 
lång tid att få 
resultat. Förslag 
ang. anläggare 
(park) måste 
upp i budget-
processen 2017

* Fastighets-
förvaltningen                                                                               
* Parkenheten

2. Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Grönstruk-
tur-program. 
Kf-beslut 2011-
02-17, §23

Grönyteinventering

3:4

Öka andelen 
grönyta i 
stadskärnan

Träd planeteras längs 
gator och torg där så 
är möjligt.  Stora träd 
bevaras i äldre och nya 
områden. Park- och 
grönområden binds 
samman genom gröna 
stråk 

Ingår i den årliga budgeten 
för park. Större grönyta kos-
tar mer. Allteftersom andelen 
grönyta ökar  (genom att 
staden Ystad växer) måste 
mer medel till.

* Befintlig per-
sonal på park                                                                     
* Anställa park-
anläggare (2 st)                                                                        
* Konsult vid 
bevaring av träd

2015-2020                                    
Återkomman-
de varje år.                                               
Arbeten sker 
främst på hös-
ten (park- och 
grönområden).                               

Parkenheten 2. Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

* Grönstruk-
tur-program. 
Kf-beslut 2011-
02-17, §23                                             
* FÖP 2015

Dokumentation genom foto-
grafering

3:5

Öka den 
biologiska 
mångfalden

Mer blommande 
växtlighet som lockar 
till sig fjärlilar och 
insekter.

Ingår i den årliga budgeten 
för park

Befintlig personal 
på park

2015-2020                                    
Återkommande

Parkenheten 2. Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Grönstruk-
tur-program. 
Kf-beslut 2011-
02-17, §23

Dokumentation genom foto-
grafering

3:6

Öka den 
biologiska 
mångfalden

Fågelholkar, bevara 
lövhögar för igelkottar, 
spara döende och döda 
träd  för bl.a. insketer, 
låta stubbar stå kvar, 
fältskikt med örter 
under träd och buskar 
(slipper ogräsrensning)

Ingår i den årliga budgeten 
för park

Naturskyddsför-
eningen hjälper 
till med uppsät-
tande av fågel-
holkar. Befintlig 
personal på park 
står för övrigt.

2015-2020                                    
Återkommande

Parkenheten 2. Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Grönstruk-
tur-program. 
Kf-beslut 2011-
02-17, §23

Dokumentation genom foto-
grafering

3:7

Öka den 
biologiska 
mångfalden

Bygga ekotunnlar som 
binder samman natur-
områden på vägarnas 
båda sidor.

Extra anslag behövs (finns 
ej i FÖP)

Byggentreprenör Någon gång un-
der 2017-2020 
är tänkbart

Parkenheten 2. Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Grönstruk-
tur-program. 
Kf-beslut 2011-
02-17, §23

Politiskt beslut samt upp-
följning i budgetprocessen 
(”analysdagar”)
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3:8

Utveckla befintli-
ga vattenmiljöer 
och anläggning av 
nya våtmarker.

Möjligheten till vatten-
kontakt ökas med fler 
öppna dammar, öppna 
mindre diken och kul-
verterade vattendrag,  
samt förbättrad till-
gänglighet till havet.

Befintlig budget på tekniska 
avdelningen

* Personal på 
SAM och LoU                
* Byggentre-
prenör

2015-2020                                    
Återkommande

* Tekniska 
avdelningen                                       
* Statsbygg-
nadsavdelningen                                      
* Avd. för strategiskt 
miljöarbete

1. Havet, sjöarna och vat-
tendragen har en god miljö.                                                                
2. Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Grönstruk-
tur-program. 
Kf-beslut 2011-
02-17, §23

Antagna detaljplaner med 
bestämmelser

3:9

Omvandling av 
vissa gräsytor till 
ängs- och hag-
mark.

Slå gräset 1 ggr/år. Så 
ängsfröblandningar.

Ingår i den årliga budgeten 
för park

Entreprenör 2015-2020                                    
Återkommande

Parkenheten 2. Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Grönstruk-
tur-program. 
Kf-beslut 2011-
02-17, §23

Dokumentation genom foto-
grafering

3:10

Bevara naturlika 
områden med 
gamla träd

Ta tillvara dessa i par-
ker och grönområden 
samt vid planering av 
nya utbyggnadsom-
råden.

Ingår i den årliga budgeten 
för park

* Befintlig per-
sonal på park                                       
* Entreprenör

2015-2020                                    
Återkommande

Parkenheten 2. Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Grönstruk-
tur-program. 
Kf-beslut 2011-
02-17, §23

Dokumentation genom foto-
grafering

3:11

Estetisk och 
kulturhistorisk 
grönstruktur i 
innerstaden

Gatsten och grus is-
tället för asfalt, låga 
marktäckande växter 
och planteringar av 
klängväxter, häckar och 
smala träd.

Extra anslag behövs Befintlig personal 
på park

Förslag måste 
upp i budget-
processen 2017

Parkenheten 1. Havet, sjöarna och vat-
tendragen har en god miljö.                                                                
2. Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Grönstruk-
tur-program. 
Kf-beslut 2011-
02-17, §23

Dokumentation genom foto-
grafering

3:12

Öka 
tillgängligheten 
till naturen

Tillse att det i an-
slutning till populära 
naturområden finns 
bänkar att vila på, säkra 
korsningar där GC-väg-
ar och bilvägar korsar 
varandra.

Ingår i den årliga budgeten 
för park och gata.

Befintlig personal 
på gatu- och tra-
fikenheten samt 
parkenheten

2015-2020                                    
Återkommande

* Gatu- och 
trafikenheten                                                                                
* Parkenheten

5. Transporter och infrastruktur 
är miljöanpassade och möjlig-
heter finns till ett liv fritt från 
fossilt bränsle.

1. Rörligt fri-
luftsliv i Ystads 
kommun (2013, 
ej antagen)                        
2. I kommande 
cykelplan

Dokumentation genom foto-
grafering

3:13

Dag Hammar-
skölds park

Uppdatering av sköt-
selplanerna samt en 
förbindelse mellan 
östra och västra delen 
av området.

Inga medel är avsatta för 
detta. Krävs extra anslag.

Befintlig personal 
på park

2015-2020                                    
Återkommande

* Avd. för strate-
giskt miljöarbete                                                       
* Parkenheten

2. Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Naturvårds-pro-
grammet                 
Kf-beslut 2012-
08-16, §117

Uppdaterad skötselplan med 
datum angivet

3:14

Fredriksberg Inventering och upprät-
tande av skötselplan för 
Fredriksbergsområdet.

Inga medel är avsatta för 
detta. Krävs extra anslag.

Befintlig personal 
på park

2016-2020 * Avd. för strate-
giskt miljöarbete                
* Parkenheten

2. Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Naturvårds-pro-
grammet                 
Kf-beslut 2012-
08-16, §117

Skötselplan med datum 
angivet

3:15

Öka den 
biologiska 
mångfalden

Vid  exploatering ska 
möjligheter till att 
stärka den biologiska 
mångfalden eftersträvas 
där så är möjligt, såväl 
på kommunal som 
privat mark.

Befintlig budget på stads-
byggnads-avdelningen

* Befintlig perso-
nal på stadsbygg-
nadsavdelningen               
* Kommune-
kolog

2015-2020                                         
Återkommande

Stadsbyggnadsav-
delningen

2. Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Grönstruk-
tur-program. 
Kf-beslut 2011-
02-17, §23

Biologisk övervakning

3:16

Utveckla befintli-
ga vattenmiljöer 
och anläggning av 
nya våtmarker.

Möjligheten till vatten-
kontakt ökas med fler 
öppna dammar, öppna 
mindre diken och kul-
verterade vattendrag,  
samt förbättrad till-
gänglighet till havet.

Befintlig budget på stads-
byggnads-avdelningen

* Personal på 
SAM och LoU                
* Byggentre-
prenör

2015-2020                                    
Återkommande

* Tekniska 
avdelningen                                       
* Stadsbygg-
nadsavdelningen                                      
* Avd. för strategiskt 
miljöarbete

1. Havet, sjöarna och vat-
tendragen har en god miljö.                                                                
2. Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Grönstruk-
tur-program. 
Kf-beslut 2011-
02-17, §23

Antagna detaljplaner med 
bestämmelser
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3:17

Skydda värdefull 
bebyggelse

Förnyade detaljplaner 
för Ystads stadskärna 
inom riksintresset för 
kulturmiljövården.

Behövs extra anslag Befintlig personal 
på stadsbygg-
nadsavdelningen

2015-2020                                         
Återkommande

Stadsbyggnadsav-
delningen

Nej * Beva-
rande-pro-
gram 2005                        
* FÖP 2015

Antagna detaljplaner med 
bestämmelser

3:18
Skydda värdefull 
bebyggelse

Inventera kulturvärden 
utanför stadskärnan och 
på landsbygden.

Behövs extra anslag * Byggnadsanti-
varie på heltid                                                 
* Konsult 

2016-2020                                         
Återkommande

Stadsbyggnadsav-
delningen

Nej FÖP 2015 Antal skyddsbestämmelser

3:19

Avsätt områden 
för friluftsliv

I kommande översikts-
plan beskrivs storlek 
och avstånd för områ-
den som är avsedda för 
friluftsliv.

Kan krävas extra anslag * Personal på 
stadsbyggnads-
avdelningen i 
samarbete med 
personal på KoU                                                            
* Konsult

2016-2020                                         
Återkommande

Stadsbyggnadsav-
delningen

Nej Rörligt frilufts-
liv i Ystads 
kommun (2013)

Antagen översiktsplan

3:20

Aktualisera beva-
randeprogrammet 
för Ystad

Revidera nuvarande 
bevarandeprogram från 
2005. Ta fram lämpliga 
åtgärder för bevarande 
av värdefull bebyg-
gelse.

Behövs extra anslag * Byggnadsanti-
varie på heltid                   

Efter 2020 Stadsbyggnadsav-
delningen

Nej FÖP 2015 Antaget bevarandeprogram

3:21

Kulturmiljöpro-
gram

Ta fram kulturmiljöpro-
gram för beskrivning av 
kulturmiljöer i Ystads 
kommun.

Behövs extra anslag * Byggnadsanti-
varie på heltid                                                 
* Konsult 

Efter 2020 Stadsbyggnadsav-
delningen

Nej Plan- och 
bygglagen (8 
kap 13, 14 och 
17 §)

Antaget beslut för kulturmil-
jöprogrammet

3:22

Ekosystemtjänster Ersätta fällda träd vid 
exploatering av områ-
den genom återplante-
ring av träd på annat 
ställe.

Den extra kostnaden läggs 
på exploatören.

Personal på 
exploateringsen-
heten

2015-2016                                 
Återkommande

Exploateringsen-
heten

2. Förvaltningen av kommunens
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Avd. för strate-
giskt miljöarbete 
driver kom-
pen-sationskra-
vet som bottnar 
i regeringsprop 
(2013-14:141) 
som heter ”En 
svensk strategi 
för biologisk 
mångfald och 
ekosystem-tjäns-
ter”. 

Exploatören rapporterar in 
hur många träd som blev 
fällda och med hur många de 
ersattes och på vilken plats. 
En tänkbar bedömning är att 
upp till 30% ersättning är rött 
(ej uppnått), mellan 31 och 
70% är gult (godkänt) och 
över 70% är grönt (bra). 

4:1

Informationsbro-
schyr

Årlig 
informationsbroschyr 
till medborgare bl.a. 
i linje med EU:s 
avfallshierarki.

Ingår i den årliga budgeten 
för avfall

Personal på 
avfallsenheten

2015-2020                                                            
Skickas ut 
årligen

Avfallsenheten Nej Avfallsplan                
2011-2015*           
2016-2020**                           

Årlig sammanställning görs 
av avfallsenheten. 

4:2

Facebook-sida Facebook-sida med 
information, inspiration 
och nyheter kring miljö 
i allmänhet och avfalls-
minimering i synnerhet.

Ingår i den årliga budgeten 
för avfall

Personal på 
avfallsenheten

2015
Tillsvidare

Avfallsenheten Nej Avfallsplan                
2011-2015*           
2016-2020**                           

Årlig sammanställning görs 
av avfallsenheten. 
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4:3

Miljönär-Vänlig Avfall Sveriges nya 
märkning ”Miljö-
när-vänlig” för verk-
samheter som gagnar 
miljön genom att verka 
för att laga, låna och 
återanvända produkter.

Ingår i den årliga budgeten 
för avfall

Personal på 
avfallsenheten

2015-2017 Avfallsenheten Nej Avfallsplan                
2011-2015*           
2016-2020**                           

Årlig sammanställning görs 
av avfallsenheten. 

4:4

Retoy Samarbete med Retoy 
för att underlätta för 
kommuninvånare att 
byta leksaker istället för 
att köpa nya.

Ingår i den årliga budgeten 
för avfall

Personal på 
avfallsenheten

2015-2020                                         
Förväntat åter-
kommande

Avfallsenheten Nej Avfallsplan                
2011-2015*           
2016-2020**                           

Årlig sammanställning görs 
av avfallsenheten. 

4:5

Informationsmöte Informationsmöten med 
bostadsrättsföreningar, 
byalag, föreningar och 
fastighetsägare kring 
sortering och avfallsmi-
nimering. 

Ingår i den årliga budgeten 
för avfall

Personal på 
avfallsenheten

2015-2020                          
Återkommande

Avfallsenheten Nej Avfallsplan                
2011-2015*           
2016-2020**                           

Årlig sammanställning görs 
av avfallsenheten. 

4:6

Återbrukssystem Ökad återanvändning 
inom kommunala 
förvaltningar 
genom införande av 
återbrukssystem.

30 000 kr projekt. Finansie-
rat av stab.

Miljöstrateg på 
staben för sam-
hällsbyggnad

2016-2020                                
Förväntat åter-
kommande

* Samhällsbyggnad
* Ledning och
utveckling

Nej Avfallsplan                
2016-2020*                           

Statistik från systemet (sys-
temägaren). Årlig samman-
ställning görs av avfallsen-
heten. 

4:7

Minskat matsvinn Minska matsvinnet i 
de kommunala tillag-
ningsköken. Första 
steget är att fokusera 
på serveringssvinn och 
tallrikssvinn.

Ingår i den årliga budgeten 
för kost

Kostekonom                                
Kökspersonal

2015-2020                        
Återkommande

Kostenheten Nej Avfallsplan                
2011-2015*           
2016-2020**                           

Årlig sammanställning görs 
av avfallsenheten. 

4:8

Verka för avfalls-
minimering

Verka för informations-
kampanjer och mins-
kade avfallsmängder 
genom fler delade kärl 
och gemensamhetslös-
ningar.

Ingår i den årliga budgeten 
för avfall

Personal på 
avfallsenheten

2015-2020                        
Återkommande

Avfallsenheten Nej Avfallsplan                
2016-2020*                           

Årlig sammanställning görs 
av avfallsenheten. 

4:9

Verka för noll 
farligt avfall i 
restavfallet

Informera medborgare  
om farligt avfall och 
var man kan lämna sitt 
farliga avfall. 

Ingår i den årliga budgeten 
för avfall

Personal på 
avfallsenheten

2015-2020                        
Återkommande

Avfallsenheten Nej Avfallsplan                
2011-2015*           
2016-2020**                           

Årlig sammanställning 
görs av avfallsenheten. 
Sammanställning av åtgärder 
görs gemensamt med Sysav.

4:10

Avfallsfrågor han-
teras på alla nivå-
er i kommunens 
fysiska planering

I kommunens fysiska 
planering ska det finnas 
väl underbygda förslag 
på platser för ÅVS, 
miljöhus, gemensamma 
avfallslösningar etc.

Ingår i den årliga budgeten 
för avfall och stadsbyggnad

Personal på 
stadsbyggnads-
avdelningen i 
samarbete med 
personal på 
avfallsenheten

2016-2020                       
Återkommande

* Stadsbygg-
nadsavdelningen                                                   
* Avfallsenheten

Nej Avfallsplan                
2011-2015*           
2016-2020**                           

Årlig sammanställning görs 
av avfallsenheten. 
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4:11

Avfallsfrågor han-
teras på alla nivå-
er i kommunens 
fysiska planering

Underlätta för kom-
muninvånarna att 
lämna sitt sorterade 
avfall och samtidigt 
följda de regler och 
riktlinjer som finns 
kring arbetsmiljökrav, 
avfallsutrymmen och 
uppställningsplatser.

Ingår i den årliga budgeten 
för avfall

Personal på 
stadsbyggnads-
avdelningen i 
samarbete med 
personal på 
avfallssenheten

2015-2020                                 
Återkommande

Avfallsenheten i 
samarbete med 
stadsbyggnadsavdel-
ningen

Nej Avfallsplan                
2011-2015*           
2016-2020**                           

Årlig sammanställning görs 
av avfallsenheten. 

4:12

Erbjuda fler kun-
der matavfallssor-
tering

Erbjuda fler kunder 
matavfallssortering. 
Öka anslutningsgraden 
och utsorteringen för 
matavfallskunder ge-
nom information.

Ingår i den årliga budgeten 
för avfall

Personal på 
avfallsenheten

2015-2020                        
Återkommande

Avfallsenheten Nej Avfallsplan                
2011-2015*           
2016-2020**                           

Årlig sammanställning görs 
av avfallsenheten. 

4:13

Minskad ned-
skräpning

Bli en ”Håll Sverige 
Rent-kommun”. Med-
lemsskapet ger praktis-
ka och konkreta verk-
tyg som stödjer arbetet 
mot nedskräpning.

Medlemsavgift ”Håll Sverige 
rent” + skräpmätning.

* Personal på 
avfallsenheten                       
* Personal på 
avd. för strate-
giskt miljöarbete

2016-2020 * Samhällsbyggnad                                           
* Avfallsenheten

Nej Avfallsplan                
2016-2020*                           

Årlig sammanställning görs 
av avfallsenheten. 

4:14

Tillgängligt infor-
mationsmaterial 
för underlättande 
av sortering

Underlätta för kommu-
nala verksamheter att 
enkelt hitta information 
kring sortering och 
informationsmaterial.

Ingår i den årliga budgeten 
för avfall

Personal på 
avfallsenheten

2016-2020                        
Återkommande

Avfallsenheten Nej Avfallsplan                
2011-2015*           
2016-2020**                           

Årlig sammanställning görs 
av avfallsenheten. 

4:15

Verka för 100% 
rent matavfall

År 2020 är det 
insamlade matavfallet 
100 % rent för 
en god kvalitét i 
återvinningsprocessen 
genom 

Ingår i den årliga budgeten 
för avfall

Personal på 
avfallsenheten

2015-2020                    
Återkommande

* Avfallsenheten                                              
* Kommunmed-
borgare

2. Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Avfallsplan                
2011-2015*           
2016-2020**                           

Årlig sammanställning görs 
av avfallsenheten. 

4:16

Kommunens verk-
samheter följer de 
regler och rikt-
linjer som gäller 
kring sortering 
och ombesörjer att 
detta fungerar på 
respektive förvalt-
ning/nämnd

Ledning och utveck-
ling i samarbete med 
avfallsenheten tar fram 
informations- och 
vägledningsmaterial. 
Detta kan t.ex. innebära 
krav på insamling av 
matavfall på respektive 
avdelning/enhet.

Beroende på system kan det 
medföra en viss kostnad.

Det kan krävas 
personella resur-
ser för att få till 
attitydföränd-
ringar. Personal 
behöver ev ut-
bildas.

2016-2020                 
Återkommande

* Samhällsbyggnad                                               
* Ledning och 
utveckling                                                                                                     

2. Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Avfallsplan*** * Protokoll från arbets-
platsträff (om kontorsper-
sonal utför uppgiften)                                                               
* Kontrakt (extern utförare)                                                           

4:17

Etisk konsumtion 
i offentlig sektor

Kommunens verksam-
heter ska vidta åtgärder 
för att köpa in fairtra-
de-märkta produkter 
såsom kaffe, te och 
bananer.

Ingår i den vanliga budgeten 
för verksamheten

All personal som 
köper in pro-
dukter.

2016 Samhällsbyggnad Nej Kf-beslut §147, 
2013-09-19

En punkt i samhälls-bygg-
nadsförvaltningens årliga 
verksamhetsredovisning
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4:18

Hållbar matut-
veckling

Ta fram en kommunö-
vergripande policy för 
hållbar matutveckling.

Ingår i den ordinarie budge-
ten för verksamheterna

Tjänstemännen 
som ingår i ar-
betsgruppen.

2015/2016 Samordnas av LoU 
med hjälp av övriga 
förvaltningar (SO, 
KoU och SAM) som 
ingår i arbetet.

Nej * Kf-beslut §20,
2014-03-20                                                          
* Energi och kli-
matstrategi för 
Ystads kommun 
(Fokusområde 5: 
Konsumtion och 
avfall)

Uppföljning sker i den årliga 
verksamhetsredovisningen 
för varje verksamhet som 
berörs av policyn.

4:19

Öka andelen 
ekologisk mat

Öka andelen 
ekologisk mat i de 
kommunala köken. 
Syftet är att genom 
projektet ”Hållbar 
matutveckling” 
synligöra behovet av 
ekonomiska resurser 
för att nå målet. Se 
åtgärd 4:1!

Krävs extra anslag. Finns 
idag inget utrymme i livs-
medelsbudgeten med den 
ökade kostnaden för avtalen 
med bl.a. närproducerat kött 
som inneburit ökade por-
tionskostnader.

* Kostekonom
* Kökspersonal

2020
Politiskt be-
slut om 35% 
ekologiskt till 
år 2020 tas i 
samband med 
att energi- och 
klimatstrategin 
antas.

Främst kostenheten 
eftersom enheten 
gör de största livs-
medelsinköpen, 
men det gäller även 
samtliga livsmed-
elsinköp som görs i 
kommunen oavsett 
förvaltning.

3. Natur- och kulturvärden beva-
ras, den biologiska mångfalden 
är stor och det finns goda möjlig-
heter för friluftsliv.

Energi och kli-
matstrategi för 
Ystads kommun 
(Fokusområde 5: 
Konsumtion och 
avfall)

Årlig sammanställning 
över matinköp. 
Serviceavdelningen gör 
sammanställning över de 
interna inköpen av ekologisk 
mat. Ystads kommun sänker 
den totala andelen ekologisk 
mat beroende på att  övriga 
förvaltningar endast gör 
mycket små inköp av 
ekologisk mat.

5:1

Få fler medborg-
are att använda 
cykeln

Cykling leder till bättre 
folkhälsa, luftkvalitet 
och mindre trafikbuller. 
Se åtgärd 5:2.

Krävs extra ekonomiska 
medel.

Det finns behov 
av en ytterligare 
trafikingenjör

2015-2020 Gatu- och trafiken-
heten 

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

Cykelstrategi Enkätundersökning

5:2

Upprätta cykel-
plan

Innehållande åtgärder. 
Se åtgärd 5:3 till 5:11.

Avsatta medel i budget 2015 Handla upp 
konsult

Hösten 2015 till 
våren 2016

Gatu-och trafiken-
heten

1. Havet, sjöarna och vat-
tendragen har en god miljö.                                                     
3. Natur- och kulturvärden beva-
ras, den biologiska mångfalden 
är stor och det finns goda möjlig-
heter för friluftsliv.

Cykelstrategi * Flödesmätningar 
* Resvaneundersökning
* Olycksstatistik

5:3

Koppla ihop sta-
den med ett gent 
och sammanhäng-
ande cykelnät

Dela upp cykelvägarna 
i huvudnät och lokal-
nät. Bygga separerade 
cykelvägar, möjlighet 
till alternativa vägar, 
bygga bort felande 
länkar. Bättre koppling 
mellan station, hamn 
och centrala Ystad. 

Krävs extra ekonomiska 
medel.

Det finns behov 
av en ytterligare 
trafikingenjör

2015-2020                                  
Löpande arbete

Gatu- och trafiken-
heten 

2. Förvaltningen av kommunens
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Cykelstrategi Resvaneundersökning (RVU)

5:4

Bättre standard på 
cykelvägnätet

Upprätta drift- och 
underhållsplan för 
cykelnätet. Gäller 
beläggnings-underhåll, 
maskinsopning, snöröj-
ning, halkbekämnpning 
och undanröjande av 
buskar.

Krävs extra ekonomiska 
medel.

Det finns behov 
av en ytterligare 
trafikingenjör

2015-2020                                  
Löpande arbete

* Gatu- och
trafikenheten                                                               
* Parkenheten

3. Natur- och kulturvärden beva-
ras, den biologiska mångfalden 
är stor och det finns goda möjlig-
heter för friluftsliv.

Cykelstrategi Resvaneundersökning (RVU)
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5:5

Koppla ihop 
staden och lands-
bygden

Separerad cykelförbin-
delse mellan Ystad och 
orterna Sövestad, Löde-
rup, Stora Köpinge, Kå-
seberga, Glemminegbro 
och Stora Herrestad.

Krävs extra ekonomiska 
medel.

Det finns behov 
av en ytterligare 
trafikingenjör

2015-2020                                  
Löpande arbete

Gatu- och trafiken-
heten  i samarbete 
med trafikverket

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

Cykelstrategi Resvaneundersökning (RVU)

5:6

Utveckla bytes-
punkterna

Cykelpumpar vid alla 
tågstationer. Se över 
cykelparkeringarna.

Krävs extra ekonomiska 
medel. Medel har sökts för 
att ta fram förslag på åtgär-
der vid Ystads tågstation för 
år 2018.

Det finns behov 
av en ytterligare 
trafikingenjör

2015-2020                                  
Löpande arbete

Gatu- och trafiken-
heten

Nej Cykelstrategi Resvaneundersökning (RVU)

5:7

Information och 
skyltning

Bättre skyltning av 
cykelvägar och be-
söksmål. En ”skylt-
plan” bör tas fram.

Krävs extra ekonomiska 
medel.

Det finns behov 
av en ytterligare 
trafikingenjör

2015-2020                                  
Löpande arbete

Gatu- och trafiken-
heten

3. Natur- och kulturvärden beva-
ras, den biologiska mångfalden 
är stor och det finns goda möjlig-
heter för friluftsliv.

* Cykelstrategi 
* Rörligt fri-
luftsliv i Ystads 
kommun (2013)

Enkätundersökning

5:8

Förbättra trygg- 
och säkerhet för 
cyklisterna

Bygga alternativa vägar 
(dagnät, nattnät). Se 
över  korsningar och 
gångtunnlar. 

Krävs ökade årliga driftsan-
slag i budgeten för fysiska 
åtgärder.

Det finns behov 
av en ytterligare 
trafikingenjör

2015-2020                                  
Löpande arbete

Gatu- och trafiken-
heten 

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

Cykelstrategi Resvaneundersökning (RVU)

5:9

Säkerställa god 
trafikmiljö vid 
skolor och för-
skolor

Se över hastighetsgrän-
serna vid skolorna  och 
förskolorna (30 km/
tim). Skolorna informe-
rar föräldrarna att inte 
skjutsa sina barn till 
skolan i onödan. 

Krävs ökade projektanslag i 
budgeten.

Det finns behov 
av en ytterligare 
trafikingenjör

2015-2020                                  
Projekt

Gatu- och trafiken-
heten

Nej Cykelstrategi Resvaneundersökning (RVU)                      
Enkätundersökning

5:10

Enkätundersök-
ning på Ystads 
hemsida

Vilka behov finns? 
T.ex. möjlighet till 
lånecyklar, låsförva-
ring av cyklar, fler 
cykelställ, ”farliga” 
cykelvägar etc. Öns-
kemålen behandlas i 
cykelplanen.

Finansieras av samhällsbyg-
nads-förvaltningens stab. 
Informatör arbetar 25% för 
SAM. 

Informatör Char-
lotte Larsson

Klart 2015 Tekniska avdel-
ningen

Nej Utgör underlag 
till kommande 
cykelplan

Redovisning av enkätunder-
sökningen

5:11

Ombyggnad av 
Regementsgatan

Minskad körbanebredd, 
dubbelriktad gång- och 
cykelväg för att minska 
biltrafiken.

Avsatta medel i budget. * Projektledare
exploatering/gata                     
* Landskapsar-
kitekt

2015-2017        Tekniska avdel-
ningen

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

Trafikplan 2003-
11-17. Kf-be-
slut, §176

Nej

5:12

GC-väg: Hede-
skoga-Sövestad

Främja cykling för 
rekreation samt arbets-
pendling på cykel.

Finns i förvaltningens årliga 
budgetförslag. Delfinansierat 
med trafikverket.

Trafikverkets per-
sonal i samarbete 
med tekniska 
avdelningens 
personal

2016-2017 Trafikverket i sam-
arbete med Tekniska 
avdelningen

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

I kommande 
cykelplan

Nej

5:13

GC-väg: St Her-
restad-Karlshems-
vägen

Främja cykling för 
rekreation samt arbets-
pendling på cykel.

Trafikverket står för hela 
kostnaden.

Trafikverkets per-
sonal i samarbete 
med tekniska 
avdelningens 
personal

2017 Trafikverket i sam-
arbete med Tekniska 
avdelningen

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

I kommande 
cykelplan

Nej
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5:14

GC-väg: Kristi-
anstadsrondel-
len-Karlshems-
vägen

Främja cykling för 
rekreation samt arbets-
pendling på cykel.

Finns i förvaltningens årliga 
budgetförslag.

* Trafikingenjör                                                                     
* Projektledare 
exploatering/gata 

2018 Tekniska avdel-
ningen

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

I kommande 
cykelplan

Nej

5:15

GC-väg: Malmö-
vägen 

Gång- och cykelväg 
från Missunnavägen till 
Drottning Margarethas 
väg. Främja cykling för 
rekreation samt arbets-
pendling på cykel.

Finns i förvaltningens årliga 
budgetförslag.

* Trafikingenjör                                     
* Projektledare 
exploatering/gata                             
* Landskapsar-
kitekt

2018/2019 Tekniska avdel-
ningen

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

I kommande 
cykelplan

Nej

5:16

GC-väg: Bellevu-
evägen 

Främja cykling för 
rekreation samt arbets-
pendling på cykel.

Finns i förvaltningens årliga 
budgetförslag.

* Trafikingenjör                                     
* Projektledare 
exploatering/gata                             
* Landskapsar-
kitekt

2019/2020 Tekniska avdel-
ningen

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

I kommande 
cykelplan

Nej

5:17

GC-väg: Hammar 
till kommun-
gränsen mot 
Simrishamn

Främja cykling för 
rekreation samt turism

Finns i förvaltningens årliga 
budgetförslag. Delfinansierat 
med trafikverket.

Trafikverkets per-
sonal i samarbete 
med tekniska 
avdelningens 
personal

2019/2020 Trafikverket i sam-
arbete med Tekniska 
avdelningen

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

I kommande 
cykelplan

Nej

5:18

Skyltning Se över möjligheten 
att endast skylta till de 
parkeringsplatser som 
ligger i utkanten av 
centrum, där man vill 
att fler ska parkera.

Rymms inom befintlig drift-
budget.

Personal på gatu- 
och trafikenheten  

2015-2020                              
Pågående

Gatu- och trafiken-
heten

Nej Parkeringsplan. 
Sambn 2010-
02-17, §29.                    
Mn 2010-02-23, 
§23

Nej

5:19
Test av batterid-
rivna verktyg på 
parkenheten

Försöksprojekt under 
1 år. Minska buller och 
utsläpp av koldioxid.

Gratis under försöksperioden Befintlig personal 
på park

2015-2016 Parkenheten 1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

Miljömål säsong 
2015

Nej

5:20

Fordons- och 
resepolicy

Syftet är bl.a. att få 
gemensamma  riktlinjer 
över inköp, tillhanda-
hållande och användan-
det av fordon i kommu-
nen. T.ex. införande av 
bilpool. 

Ingår i budget för LoU * Projektle-
dare (LoU)                                                             
* Tjänstemän 
som ingår i ar-
betsgruppen, t.ex. 
från samhälls-
byggnad

2015-2016 Huvudansvaret lig-
ger under Ledning 
och Utveckling. 
Andra förvaltningar/
avdelningar som 
berörs är bl.a. Sam-
hällsbyggnad och 
Avd. för strategiskt 
miljöarbete.

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

Ingår i den 
årliga planen för 
verksamheten

Antagen fordons- och rese-
policy

5:21
Energilednings-
system

Uppdatera Ystads kom-
muns energilednings-
system från 2011.

Ingår i den årliga budgeten 
för fastighet

Personal på 
fastighetsavdel-
ningen

Klart under 
2016

Fastighetsavdel-
ningen

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

Ingår i den 
årliga planen för 
verksamheten.

Energibokslut

5:22

Icke fossil upp-
värmning

Alla byggnader med en 
energianvändning på 
mer än 200 000 kWh/
år ska värmas med icke 
fossilt energislag.

Ingår i den årliga budgeten 
fram till 2016

Energiingenjör 
på fastighetsav-
delningen

2015-2016                               
Pågående

Fastighetsavdel-
ningen

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

Ystad kommuns 
energi-led-
ningssystem, 
2011-08-29. 
Kf-beslut, 2012-
01-19, §15

Energibokslut
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5:23

Direktverkande el Alla byggnader med 
direktverkande el ska 
konverteras till en an-
nan uppvärmningsform.

Ingår i den årliga budgeten 
fram till 2016

Energiingenjör 
på fastighetsav-
delningen

2015-2016                               
Pågående

Fastighetsavdel-
ningen

Nej Ystad kommuns 
energi-led-
ningssystem, 
2011-08-29. 
Kf-beslut, 2012-
01-19, §15

Energibokslut

5:24

Lysrörsarmatur 45% av äldre lysrörsar-
matur ska bytas ut till 
lågenergialternativ.

Ingår i den årliga budgeten 
för fastighet

Underhållsingen-
jör på fastighets-
avdelningen

2015-2020                               
Pågående

Fastighetsavdel-
ningen

Nej Ystad kommuns 
energi-led-
ningssystem, 
2011-08-29. 
Kf-beslut, 2012-
01-19, §15

Vaktmästre byter ut armatur 
vid behov

5:25

Drift- och under-
hållningsrutiner

Drift- och underhåll-
ningsrutiner ska ses 
över årligen.

Ingår i den årliga budgeten 
för fastighet

Driftledare på 
fastighetsavdel-
ningen

2015-2020                               
Pågående

Fastighetsavdel-
ningen

Nej Ystad kommuns 
energi-led-
ningssystem, 
2011-08-29. 
Kf-beslut, 2012-
01-19, §15

Dokumentationsprogram 
(Be4fire)

5:26

Energibokslut Det ska årligen tas 
fram ett energibokslut 
för hela fastighetsbe-
ståndet. 

Ingår i den årliga budgeten 
för fastighet

Personal på 
fastighetsavdel-
ningen

2015-2020                               
Pågående

Fastighetsavdel-
ningen

Nej Ystad kommuns 
energi-led-
ningssystem, 
2011-08-29. 
Kf-beslut, 2012-
01-19, §15

Energibokslut

5:27

Utbildning All driftpersonal ska 
vara utbildad i ener-
gifrågor.

Ingår i den årliga budgeten 
för fastighet

Driftledare på 
fastighetsavdel-
ningen

2015-2016                               
Pågående

Fastighetsavdel-
ningen

4. Alla verksamheter i kommu-
nen har en konsumtion som är 
skonsam för miljön och socialt 
hållbar.

Ystad kommuns 
energi-led-
ningssystem, 
2011-08-29. 
Kf-beslut, 2012-
01-19, §15

Utbildningspärm med re-
gister

5:28

Leasing av bilar Merparten av alla bilar 
som köps eller leasas in 
under perioden ska vara 
av miljöklass 1.

Ingår i den årliga budgeten 
för fastighet

Personal på 
fastighetsavdel-
ningen

2015-2016                               
Pågående

Fastighetsavdel-
ningen

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

Ystad kommuns 
energi-led-
ningssystem, 
2011-08-29. 
Kf-beslut, 2012-
01-19, §15

Leasingavtal

5:29

Utmaning 100 % 
fossilfritt Ystad 
2020

Beslutet innebär att 
verksamheterna aktivt 
ska arbeta för att inte 
använda fossil energi 
för värme och kyla i 
byggnader som man 
äger eller hyr, att inte 
använda fossilt bränsle 
i egna transporter, 
resor eller köpta trans-
porttjänster samt inte 
använda fossil bränsle i 
den egna verksamheten 
och köpa miljömärkt el.

Se åtgärd 5:30 till 5:35! Se åtgärd 5:30 till 
5:35!

Se åtgärd 5:30 
till 5:35!

Se åtgärd 5:30 till 
5:35!

Se åtgärd 5:30 till 5:35! Ks-beslut, 2012-
04-25, §54

Se åtgärd 5:30 till 5:35!
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5:30

Samverkan och 
kommunikation

I Ystads kommuns 
verksamhet har samtli-
ga medarbetare en god 
inblick och förståelse 
för kommunens energi- 
och klimatarbete och 
energi- och klimatar-
betet ingår i alla verk-
samheter.

Ingår i den årliga budgeten 
för tekniska avdelningen

Avdelningschef 
ser till att enhets-
cheferna tar upp 
dessa frågor på 
arbetsplatsträf-
farna.

2015-2020                               
Pågående

Samhällsbyggnad 4. Alla verksamheter i kommu-
nen har en konsumtion som är 
skonsam för miljön och socialt 
hållbar.

Energi och kli-
matstrategi för 
Ystads kommun 
(Fokusområde 1: 
Samverkan och 
kommunikation)

Protokoll från arbetsplats-
träffar

5:31

Energianvändning Energianvändningen 
i Ystads kommuns 
kommunalägda bo-
städer och lokaler är 
fossilbränslefri. Detta 
innebär att kommunen 
inte använder fossil en-
ergi för värme och kyla 
samt köper miljömärkt 
el.

Ingår i den årliga budgeten 
för tekniska avdelningen

Ansvarig(a) för 
hyrning av lo-
kaler.

2015-2016                               
Pågående

Fastighetsavdel-
ningen bär huvud-
ansvaret. Övriga 
avdelningar på 
samhällsbyggnad 
hyr endast lokalerna.

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.       4. Alla 
verksamheter i kommunen har 
en konsumtion som är skonsam 
för miljön och socialt hållbar.

Energi och kli-
matstrategi för 
Ystads kommun 
(Fokusområde 
2: Energianväd-
ning)

* Hyresavtal 
* Energibokslut (Fastig-
hets-avdelningen)

5:32

Transporter Fordonsparken i Ystads 
kommuns verksamhet 
och de transporter som 
kommunen anlitar drivs 
av fossilfritt bränsle 
eller med den miljö-
mässigt bästa tekniken 
med lägst emissioner.

Ingår ej i den årliga budgeten 
för tekniska avdelningen. 
Extra medel behövs.

Ansvariga för 
upphandling av 
fordon ska se till 
att i första hand 
handla upp for-
don som är fos-
silbränslefria. 

2015-2020                                                                            
Sker löpande 
vid varje upp-
handling

Samhällsbyggnad 1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.       4. Alla 
verksamheter i kommunen har 
en konsumtion som är skonsam 
för miljön och socialt hållbar.

1. Energi och
klimatstrategi 
för Ystads 
kommun (Fo-
kusområde 3: 
Transporter) 2. 
Ks-beslut, 2012-
04-25, §54

* Upphandlingsavtal. 
Nuvarande ramavtal gäl-
lande personbilar går ut 
2015-12-31. Nuvarande 
ramavtal gällande trans-
portbilar går ut 2015-08-31.                                                            
* Fordonsregister

5:33

Transporter Andelen korta bilresor 
(mindre än 5 km) har 
minskat med 10 procent 
i Ystads kommun jäm-
fört med år 2010. Detta 
kan främjas genom t.e.x 
inköp av fler cyklar och 
elcyklar.

Ingår i den årliga budgeten 
för tekniska avdelningen.

Avdelningschef 
ser till att enhets-
cheferna tar upp 
dessa frågor på 
arbetsplatsträf-
farna.

2015-2020                               
Pågående

Samhällsbyggnad 1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.       4. Alla 
verksamheter i kommunen har 
en konsumtion som är skonsam 
för miljön och socialt hållbar.

Energi och kli-
matstrategi för 
Ystads kommun 
(Fokusområde 3: 
Transporter)

Protokoll från arbetsplats-
träffar

5:34

Transporter Det finns ett utbyggt 
gång- och cykelvägnät 
som underlättar arbets-
pendling och transport 
till och från skola samt 
gena cykelvägar till 
grannkommunerna.

Mindre åtgärder hanteras i 
den årliga budgeten. Större 
åtgärder äskas extra medel 
för . Förslag kommer att 
redovisas i den kommande 
cykelplanen. 

* Personal 
på gatu- och 
trafikenheten                                                            
* Det finns behov 
av en ytterligare 
trafikingenjör

2015-2020                               
Pågående

Gatu- och trafiken-
heten

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

Energi och kli-
matstrategi för 
Ystads kommun 
(Fokusområde 3: 
Transporter)

Nej

5:35

Transporter Insamling och transpor-
ter av avfall ska plane-
ras med avseende på 
minimerad miljö- och 
klimatpåverkan.

Ingår i den årliga budgeten 
för avfall

Personal på 
avfallsenheten

2015-2020                               
Pågående

Avfallsenheten 1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.

Energi och kli-
matstrategi för 
Ystads kommun 
(Fokusområde 3: 
Transporter)

Årlig sammanställning görs 
av avfallsenheten. 

5:36

Transporter Samordnad Varudist-
ribution har utvecklats 
och omfattar fler varu-
kategorier.

Ingår i den årliga budgeten 
för serviceavdelningen

All personal som 
köper in produk-
ter och tjänster.

Klart senast 
2020

Huvudansvaret lig-
ger under Ledning 
och Utveckling. 
Serviceavdelningen 
följer de riktlinjer 
som finns.

1. Havet, sjöarna och vattendra-
gen har en god miljö.         2. 
Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.

Energi och kli-
matstrategi för 
Ystads kommun 
(Fokusområde 3: 
Transporter)

Rapportering till politiken



45

Åtgärds 
nr.

Åtgärd Beskrivning Finansiella re-
surser

Personella resurser Tidsplan för ge-
nomförande  

Ansvarig enhet/avd./
förvaltning

Övriga strategiska 
miljömål som berörs

Motsvarar mål/del-
mål i:

Uppfölningsindikator

1:1 Insamling av 
läkemedel

I utbildningar som hålls för de un-
dersköterskor som får delegeringar 
ingår inslag om vikten av att verka 
för att utgången medicin hos bru-
kare samlas in och att även övrigt 
medicinskt material omhändertas 
på ett miljömässigt riktigt sätt.

Inom befintlig 
ram

Inom befintliga 
resurser.

Sker kontinuerligt 
i samband med 
utbildningar.

MAS Sjuksköterska Förvaltningen av kom-
munens mark- och vat-
tenresurser är hållbar

  

1:2 Insamling av rester 
av färger,  
rengöringsmedel, 
oljor m.m

Våra verksamheter samlar in  
 rester av färger,  rengöringsmedel, 
oljor o.s.v. Bruket kör även andra 
förvaltningars rester till S:t Olof 
där sådant avfall tas emot.

Inom befintlig 
ram

Inom befintliga 
resurser

Sker kontinuerligt Arbete och försörj-
ning

   

2:1 Omhändertagande 
av dagvatten

I mark runtomkring gruppbostäder, 
daglig verksamhet och särskilda 
boenden ska vi värna om möj-
ligheterna att dels i jord ta hand 
om dagvatten för att förhindra 
översvämning men också genom 
att samla upp regnvatten som kan 
användas vid bevattning där det är 
möjligt.

Inom befintlig 
ram

Inom befintliga 
resurser

Kontinuerligt Alla avdelningar    

3:1 Hälsofrämjande 
trädgårdar

Vid våra särskilda boenden, dagli-
ga verksamheter och gruppbostä-
der arbetar vi med att skapa/bibe-
hålla trädgårdar som ger sinnesro.

Inom befintlig 
ram

Inom befintliga 
resurser

Kontinuerligt Vård och omsorg 
och Funktionsned-
sättning och social-
psykiatri

   

4:1 Inköp av mil-
jömärkta alternativ

Samtliga avdelningar väljer 
miljömärkta alternativ när så är 
möjligt. Hälsa och stöd väljer t.ex. 
att köpa in miljömärkta inkonti-
nens-hjälpmedel

Sker inom befint-
lig ram

Görs av befintlig 
personal

Kontinuerligt Alla avdelningar    

4:2 Återanvändning av 
hjälpmedel

Inom samarbetet HÖS (10 kom-
muner i östra Skåne) finns ett 
köp- och säljsystem för begagnade 
hjälpmedel. Syftet är att minska 
inköpen av nytillverkade produk-
ter.

Sker inom befint-
lig ram

Görs av befintlig 
personal

Kontinuerligt Hälsa och stöd    

4:3 Utsortering av 
matavfall

Alla förutom ett av kommunens 
särskilda boenden sorterar ut 
matavfall till särskilda behållare. 
Berghusa sorterar ut matavfall 
och Blekegatan 1 planerar att göra 
detsamma.

Sker inom befint-
lig ram

Görs av befintlig 
personal

Kontinuerligt Alla avdelningar.    

4:4 Minskad energi-
användning i våra 
lokaler

Inventera om byte skett av energi-
krävande vitvaror till andra alter-
nativ, om byte till lågenergilampor 
skett samt om installation av 
närvarostyrning har gjorts i våra 
lokaler. Inventeringen kommer att 
överlämnas till fastighetsenheten.

Sker inom befint-
lig ram

Görs av befintlig 
personal

2016 Alla avdelningar    

Social omsorg
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4:5 Återanvändning 
och bevarande av 
möbler

Blekegatan 1 har förråd där an-
vända möbler förvaras. Personalen 
hämtar i första hand från förrådet 
istället för att köpa in nytt. Möbler 
underhålls för att de ska hålla 
länge. Vid inköp är det viktigt 
att beakta kvalitén så att vi köper 
varor som är hållbara på lång sikt.

Sker inom befint-
lig ram

Görs av befintlig 
personal

Kontinuerligt Blekegatan 1

4:6 Ekologiska livs-
medel

Förvaltningen avser att beställa 
ekologiska livsmedel i den ut-
sträckning som upphandlade avtal 
möjliggör.

Sker inom befint-
lig ram

Görs av befintlig 
personal

Kontinuerligt Alla avdelningar

4:8 Källsortering Alla verksamheter käll- 
sorterar

Inom befintlig 
ram

Görs av befintlig 
personal

Kontinuerligt Alla avdelningar

4:9 Mer digitalt arbete Alla verksamheter skriver ut  
mindre i pappersformat och arbe-
tar mer digitalt.

Inom befintlig 
ram

Görs av befintlig 
personal

Kontinuerligt Alla avdelningar

5:1 Inköp av elcyklar 
och vanliga cyklar

Social omsorg har köpt in elcyklar 
och vanliga cyklar till central ad-
ministration, sjuksköterskor inom 
hälsa och stöd, till hemtjänstgrup-
perna och till funktionsnedsättning 
och socialpsykiatri. Detta för att 
minska andelen korta bilresor.

Har skett inom 
befintlig ram

Kontinuerligt Alla avdelningar. Uppföljning har skett i 
maj 2015 - cyklarna är 
mycket väl använda och 
andelen korta bilresor är 
mycket låg (13 %).

5:2 Samordning av 
resor.

Avdelningarna samordnar resor till 
konferenser och möten.

Kontinuerligt Alla avdelningar.

5:3 Videokonferenser Social omsorg avser att iordnings-
ställa ett rum som kan fungera för 
videokonferenser på Blekegatan 
1. Avsikten är att undvika resor.
Missunnavägen (FoS) har rum för 
videokonferenser.

Inom befintlig 
ram

Kommer att vara 
klart under 2015

Individ och famil-
jeomsorg
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Åtgärds 

nr.
Åtgärd Beskrivning Finansiella 

resurser
Personella re-
surser

Tidsplan för genomförande  Ansvarig enhet/avd./
förvaltining

Övriga strategiska 
miljömål som berörs

Motsvarar mål/
delmål i:

Uppfölningsindikator

1:1 Minska utsläpp 
av miljögifter till 
hamnbassängen 
samt till renings-
verket

Område Röda Bodarna. Dag 
och spillvatten separeras och 
det läggs nya ledningar. Områ-
det  är förorenat med olja som 
i arbetsområdet schaktas bort. 
I schakten läggs lera för att 
förhindra återkontaminering. 
Olja har även förekommit 
i spillvattenledningen. På 
fastigheten, som används som 
lastbilsparkering, ansluts två 
oljeavskiljare.

Budgeterat 2014 
- 2015

Konsult Pågående, klart hösten 2015 YK, Hamnförvalt-
ningen

Förvaltningen av 
kommunens mark- 
och vatteresurser är 
hållbar

Vattenplanen Mätning av vattenkvalitet 
efter oljeavskiljarna 2ggr/
år enligt Dom meddelad 
2015-06-30. Redovisas i 
den årliga miljörapporten. 
NEJ / DELVIS / JA

1:2 Minska utsläpp 
av miljögifter till 
hamnbassängen

Det sitter filterinsatser i dagvatten-
brunnar där uppställning av fordon 
sker eller som trafikeras av fordon 
till och från färjorna. Minskar 
utsläpp av miljögifter till hamn-
bassängen.

Budgeteras 
varje år

Konsult Löpande drift Ystad Hamn Logistik 
AB

Förvaltningen av 
kommunens mark- 
och vatteresurser är 
hållbar

Vattenplanen Mätning av vattenkvalitet 
i tre utsläppsunkter 2ggr/
år från dessa ytor enligt 
Dom meddelad 2015-06-
30. Redovisas i den årliga 
miljörapporten. NEJ / 
DELVIS / JA

1:3 Minska utsläpp 
av näringsämnen 
till Östersjön från 
fartyg 

Bygga mottagningsanläggning 
för svart- och gråvatten i varje 
färjeläge

Medel finns 
avsatta för att 
påbörja projektet 
under 2015. 
Budgeteras för 
2016.

Projektgrupp samt 
ev. upphandling 
av entreprenör

2015 - 2016 YK, Hamnförvalt-
ningen

Förvaltningen av 
kommunens mark- 
och vatteresurser är 
hållbar?

Resolution 
MEPC.200(62) 
utarbetad av 
FNs internatio-
nella sjöfartsor-
gan, IMO 

Finns/finns inte

1:4 Minskad belast-
ning av dagvatten 
till reningsverket

Samtliga dagvattenledningar i 
hamnområdet är separerade från 
spillvattennätet

Budgeterat 2014 
- 2015

Konsult Pågående, klart hösten 2015 YK, Hamnförvalt-
ningen

Förvaltningen av 
kommunens mark- 
och vatteresurser är 
hållbar?

Vattenplanen NEJ / DELVIS / JA

2:1 Dagvattenåt-
gärder

Sanering av oljeförorenat område, 
Röda Bodarna 17. Se åtgärdsnr. 
1:1.

Budgeterat 2014 
- 2015

Konsult Pågående, klart hösten 2015 YK, Hamnförvalt-
ningen

NEJ / DELVIS / JA

2:2 Minska vatten-
förbrukningen

När renovering görs sätts snålspo-
lande toaletter in samt sensor-
styrda vattenkranar in där det är 
möjligt.

Budgeteras 
årligen.

När behov av renovering 
finns.

Ystad Hamn Logistik 
AB

Alla verksamheter 
i kommunen har en 
konsumtion som är 
skonsam för miljön 
och socialt hållbar.

NEJ / DELVIS / JA

3:1 Gröna växter 
där det går, t.ex. 
klängväxter vid 
staket, träd och 
buskar

Gröna områden där det är möjligt 
. Plantera buskar, träd och kläng-
växter. Tänka på att få in små grö-
na öar i hamnmiljön, framförallt 
när vi tar nya ytor i anspråk. Får 
dock inte äventyra ISPS-skyddet.

Budgeteras. Arbetsgrupp 2016-2025 Ystad Hamn Logistik 
AB

NEJ / DELVIS / JA

4:1 Avfall Avfallet från kontorslokaler (våra 
egna och hyresgäster) källsorte-
ras i fraktionerna förpackningar, 
kontorspapper, returpapper, 
färgat- och ofärgat glas, metall, 
hård- och mjukplast, småbatteri 
samt matavfall (ej HB05). Farligt 
avfall och glödlampor sorteras vid 
verkstaden. 

Budgeteras 
varje år

SITA hämtar 
källsorterat, kom-
munen matavfall 
och SYSAV häm-
tar farligt avfall 
och lampor.

Löpande Ystad Hamn Logistik 
AB

Ystad Hamns 
avfallshante-
rings-plan samt 
Ystad kommuns 
avfallsplan

Den årliga miljörappor-
ten. Finns/Finns inte

Ystads Hamn Logistik AB
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4:2 Fairtrade Kaffe, te och socker ska vara 
KRAV och Fairtrade. Mjölk till 
detta ska vara minst EU-ekologiskt

Budgeteras 
varje år

Kaffe, te och mjölk ligger 
som löpande beställning från 
och med september 2015.

Ystad Hamn Logistik 
AB

Genomfört/Ej genomfört

4:3 Elleverantör Ska vara grön el Budgeteras 
varje år

Gemensam upphandling 
med kommunen?

Energi- och 
klimatstrategin

Genomfört/Ej genomfört

4:4 Minskad energi-
förbrukning

Släcka ljuset på kontoret och i 
lokaler när dessa inte används. 

Inga Ändrat 
beteendemönster

Startar omgående Ystad Hamn Logistik 
AB

Energi- och 
klimatstrategin

genomfört/ej genomfört

4:5 ”Medveten upp-
handling”

Vara kravställande och ”vikta” 
miljö och hållbarhet vid upphand-
ling

Upphandlande 
arbetsgrupp

Löpande Ystads kommun, 
hamnförvaltningen/
Ystad Hamn Logistik 
AB

genomfört/ej genomfört

4:6 Avfall från fartyg Möjlighet finns för konventionella 
fartyg att lämna sitt avfall källsor-
terat. 

Budgeteras 
varje år

Kommunika-
tion sker med 
skeppsmäklare 
inför anlöp så att 
avfallet ska vara 
sorterat när det 
kommer till Ystad 
hamn. Skepps-
mäklare kommu-
nicerar tyvärr inte 
tillräckligt med 
rederierna så att 
sortering sker på 
rätt sätt.

Pågår Ystad Hamn Logistik 
AB

Ystad Hamns 
avfallshante-
rings-plan

NEJ / DELVIS / JA

4:7 Minskad energi-
förbrukning

Vid renovering av lokaler eller 
nybyggnation sätts ljussensorer i 
stället för strömbrytare

Budgeteras Arbetsgrupp? Startar omgående Ystads kommun, 
hamnförvaltningen/
Ystad Hamn Logistik 
AB

NEJ / DELVIS / JA

4:8 LED-belysning i 
lokaler

Ersätta vanliga glödlampor med 
LED där det är möjligt.

Budgeteras 
varje år

Personal på 
YHLAB

Startar omgående Ystad Hamn Logistik 
AB

NEJ / DELVIS / JA

4:9 Utbyte av olje-
panna HB21/22

Byta ut oljepannan i HB 21/22 mot 
fossilfritt alternativ.

Budgeteras 2016 Ystads kommun, 
hamnförvaltningen

NEJ / DELVIS / JA

5:1 Elfordon Så långt det är möjligt byta ut 
fossildrivna fordon mot eldrivna

Budgeteras YHLAB 2015 - 2020 Ystad Hamn Logistik 
AB

Fossilfritt 2020 Energi- och 
klimatstrategin.

% (ange %-andel per 
fordonstyp) NEJ / DEL-
VIS / JA

5:2 Landström för 
fartyg

Polonia har utrustning ombord 
men testperiod och intrimning ej 
utförd. Mazovia skall instalera 
utrustning ombord vid nästa varvs-
uppehåll.

Initialkostnader 
uppkommer vid 
varje nyinkopp-
ling. Får ej full 
kostnadstäck-
ning.

Kommunika-
tionsinsatser samt 
konsulthjölp.

Polonia hösten 2015, Mazo-
via våren 2016

Ystad Hamn Logistik 
AB

Energi- och 
klimatstrategin.

Anslutningsgrad. Skania 
använder landström i dag. 
NEJ / DELVIS / JA

5:3 LED-belysning i 
ljusmaster och i 
okaler

Byta ut belysning i ljusmasterna 
på hamnområdet mot energisnålare 
LED-belysning. 

Budgeteras 2015 - 2018 Ystad Hamn Logistik 
AB

Energi- och 
klimatstrategin.

NEJ / DELVIS / JA
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Åtgärds 

nr. Åtgärd Beskrivning Finansiella 
resurser Personella resurser Tidsplan för genomförande  Ansvarig enhet/avd./förvaltining

Övriga 
strategiska 
miljömål som 
berörs

Motsvarar mål/
delmål i: Uppfölningsindikator

3:1 Underhåll av 
byggnadsminne Renovering av taket 4 150 000 Konsult 2016 VD

3:2 Underhåll av 
byggnadsminne

Målning av fönster två sidor 
åt gången 300 000 2017, 2019, 2021 VD

3:3 Underhåll av 
byggnadsminne

Kompletternade murarbete 
på södersidan 400 000 Konsult 2017 VD

3:4 Underhåll av 
byggnadsminne Inre renovering 200 000

2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 VD

3:5 Förbättring av 
tillgänglighet Ny servicebyggnad 2 000 000 Konsult 2016 VD

4:1 Minska energi-
åtgång Byte av lampor 50 000 2016

4:2 Minska energi-
åtgång

Nytt styr o reglersystem för 
v v, utredning 50 000 Konsult 2016

4:3 Minska energi-
åtgång

Nytt styr o reglersystem för 
v v, genomförande 600 000 Byggansvarig 2017 VD

4:4 Källsortering av 
matavfall Ombyggnad av kök

5:1 Tjänsteresor Utnyttja tåg i första hand 0 2016

Ystads Teater AB
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Åtgärd 
nr.

Åtgärd Beskrivning Finansiella resurser Personella re-
surser

Tidsplan för 
genomförande  

Ansvarig enhet/ 
avd./förvaltining

Övriga strategiska miljömål 
som berörs

Motsvarar mål/
delmål i:

Uppföljnings-indikator

01:01 Minska 
utsläpp av 
miljögifter 
till vatten

Vidta åtgärder för att minska utsläppen 
av miljögifter via dagvattensystemet. 
Exempel: överväga beläggning med 
sedum på takytor, lokalt omhänderta-
gande av dagvatten, minska hårdgjorda 
ytor på markanläggningar, stänga äldre 
spolplattor i parkeringsanläggningar, 
undvika gödning resp kemikalier vid 
markskötsel, renovering/utbyte av bef 
fett-/oljeavskiljare, materialval på expo-
nerade byggnadsytor vid uh och entre-
prenader föreskrivs m h t emissioner.

Vissa åtgärder är kost-
nadsdrivande och får 
prövas via I/K-analys 
i samband med inves-
teringsbeslut. Kan i 
vissa fall finansieras 
genom ompriorite-
ringar.

Det kan krävas 
personella resur-
ser för att upp-
rätta policy resp 
handlingsplan. 
Personal behöver 
ev utbildas.

ständigt pågå-
ende

Varje organisato-
risk enhet inom YB 
ansvarar för sina 
respektive område.

Förvaltningen av kommunens 
mark- och vattenresurser är 
hållbar.Alla verksamheter i 
kommunen har en konsumtion 
som är skonsam för miljön och 
socialt hållbar.

Mätning av enskilda åt-
gärder i varje projekt resp 
åtgärdad del av totalarea

02:01 Minska 
vattenför-
brukningen

Minska bevattningen av trädgårdsan-
läggningar. Val av torktåliga växtmateri-
al. Installera snålspolande installationer 
i bostäder och tvättstugor.

Troligen är merpar-
ten av åtgärderna 
kostnadsneutrala i 
samband med byte vid 
underhåll och nypro-
duktion.

Det kan krävas 
personella resur-
ser för att upp-
rätta policy resp 
handlingsplan. 
Personal behöver 
ev utbildas.

ständigt pågå-
ende

Varje organisato-
risk enhet inom YB 
ansvarar för sina 
respektive område.

Havet, sjöarna och vattendragen 
har en god miljö.Alla verk-
samheter i kommunen har en 
konsumtion som är skonsam för 
miljön och socialt hållbar.

EU:s Vattendi-
rektiv

Mätning av enskilda åt-
gärder i varje projekt resp 
åtgärdad del av totalarea

02:02 Begränsa ex-
ploateringen 
av åkermark

YB ska inventera möjligheterna att 
förtäta sina bostadsområde genom 
att ex.vis: konvertera förrådsvindar 
till vindslägenheter, skapa byggrät-
ter på lågexploaterade områden och 
markparkeringar, aktivt arbeta för att 
parkeringsnormens krav minskas till 
förmån för bilpool o.d. YB ska anslutas 
till bilpool och erbjuda/tillhandahålla 
hyresgästerna lånebil.

Förtätning är i de flesta 
fall kostnadseffektiva 
projekt då befintli-
ga resurser frigörs. 
Kostnaden för bilpool 
kompenseras normalt 
av det minskade kravet 
på bilparkering.

Det krävs per-
sonella resurser 
för att inventera, 
utreda och upprät-
ta förtätningsför-
slag/-åtgärder.

Pågående Varje organisato-
risk enhet inom YB 
ansvarar för sina 
respektive område.

Natur- och kulturvärden beva-
ras, den biologiska mångfalden 
är stor och det finns goda möj-
ligheter för friluftsliv.

Utbyggnads-
strategin

Mätning av enskilda åt-
gärder i varje projekt resp 
åtgärdad del av totalarea

03:01 Värna och 
utveckla den 
biologiska 
mångfalden

I nuvarande tätbebyggelse och i sam-
band med ny exploatering utveckla 
markanläggningar som tar hänsyn till 
den biologiska mångfalden. T ex undvi-
ka stora klippta gräsmattor till förmån 
för ängar eller annan växtlighet med 
lång säsong som gynnar insekterna, 
bibehålla bevaransvärd växtlighet vid 
exploatering, utveckla skötselplaner 
som ex.vis avvaktar överblomning 
innan bearbetning.

Kostnader för upprät-
tande av policy och 
skötselplaner. Finan-
sieras delvis genom 
minskad löpande sköt-
sel efter omställning.

Det kan krävas 
personella resur-
ser för att upp-
rätta policy resp 
handlingsplan. 
Personal behöver 
ev utbildas.

2015-2022 Varje organisato-
risk enhet inom YB 
ansvarar för sina 
respektive område.

Folkhälsopolitiskt program Mätning av enskilda åt-
gärder i varje projekt resp 
åtgärdad del av totalarea

03:02 Bevara kul-
turvärden

Särskild hänsyn ska tas till Ystads 
kulturhistoriska värden vid underhåll av 
befintliga kulturhus och utveckling av 
ny bebyggelse i kulturmiljö.

Kräver finasiella re-
surser för att upprätta 
underhållplan resp 
strategisk åtgärdsplan, 
vilka är under framtag-
ning för att successivt 
komma till rätta med 
eftersatt underhåll.

Det kan krävas 
personella resurser 
för att upprätta/
upprätthåla policy 
resp handlings-
planer. Personal 
behöver utbildas.

2015-2025 Varje organisato-
risk enhet inom YB 
ansvarar för sina 
respektive område.

Inventering respektive 
upprättande av UH-plan 
och strategisk handlings-
plan. Åtgärderna i hand-
lingssplanen är genomför-
daNEJ / DELVIS / JA

Ystadsbostäder AB
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04:01 Källsortering 
inom bygg-
produktion 
och fastig-
hetsförvalt-
ning

Ystadbostäders bostadsområden ska, 
där så är möjligt, ha tillgång till och 
rutiner för att källsortera förpacknings-
material (glas, metall, tidnings- och 
kontorpapper, plast, kartong), matavfall 
och småelektronik (glödlampor och 
batterier) i kvarteret. Våra byggentre-
prenörer ska ha krav på källsortering 
och återvinning för att minimera det 
deponerade restavfallet.

Det kan krävas perso-
nella resurser för att 
inventera och upprätta 
handlingsplaner. 
Byggtekniska åtgärder 
är kostnadskrävande.

Personal behöver 
ev utbildas.

Pågående Varje organisato-
risk enhet inom YB 
ansvarar för sina 
respektive område.

Havet, sjöarna och vattendragen 
har en god miljö.Förvaltning-
en av kommunens mark- och 
vattenresurser är hållbar.

Avfallsplane-
nEnergi- och 
klimatstrategin

Samtliga verksamheter 
har källsorteingsbehål-
lareNEJ / DELVIS / 
JASamtliga verksamheter 
källsortera förpackningar, 
matavfall och småelektro-
nikNEJ / DELVIS / JA

4.2 Energispa-
rande åtgär-
der

Ystadbostäder är anslutet till Skåneini-
tiativet där medlemmarna har förbundit 
sig att minska energianvändningen med 
20% under en 10-års period.

Kostnader för om-
byggnader i de tek-
niska installationerna. 
Konsultkostnader för 
intrimmning och upp-
följning. Kompenseras 
delvis av energikost-
nadsbesparing.

Inga 2007 - 2016 Varje organisato-
risk enhet inom YB 
ansvarar för sina 
respektive område.

Transport och infrastruktur är 
miljöanpassade och möjligheter 
finns till ett liv fritt från fossilt 
bränsle.

Utvädering av energi-
förbrukning.ÖKNING/
OFÖRÄNDRAT/
MINSKNING

05:01 Policy med 
riktlinjer för 
transporter

En policy med riktlinjer för satt skapa 
förutsättningar för energi- och klimat-
effektivt transporter. Policyn ska syfta 
till att uppnå den del av utmaningen 
”Ett fossilbränslefritt Ystad 2020” som 
berör kommunens resor. Tjänstebilar 
och arbetsfordon/-redskap ska använda 
fossil fria drivmedel där så är möjligt. I 
entreprenader föreskriva klimatsmarta 
transporter.

Vissa finansiella medel 
kan behövas för att 
förse medarbetare och 
mötesrum med teknik 
som gör att möten 
kan hållas genom t 
ex Lynk, Skype eller 
utrustning för konfe-
renssamtal.

Personal krävs för 
att ta fram poli-
cyn. Sen den har 
blivit antagen ska 
samtliga medar-
betare och förtro-
endevalda följa de 
riktlinjer som har 
tagits fram.

2015-2020 Varje organisato-
risk enhet inom YB 
ansvarar för sina 
respektive område.

Transport och infrastruktur är 
miljöanpassade och möjligheter 
finns till ett liv fritt från fossilt 
bränsle.

Energi- och 
klimatstrategin

Policyn är framtagen.NEJ 
/ DELVIS / JAPolicyn 
efterlevs av s

05:02 Resa kol-
lektivt/cykla 
eller gå

I första hand välja kollektivtrafik (alter-
nativt gå eller cykla när det är möjligt) 
vid resor inom arbetet. I andra hand 
välja tjänstebil och i sista hand välja 
privat bil.

Ökad tidsåtgång 
kompenseras av 
minskade direkta 
transportkostnader.

Inga Startar omgå-
ende

Varje organisato-
risk enhet inom YB 
ansvarar för sina 
respektive område.

Alla verksamheter i kommu-
nen har en konsumtion som är 
skonsam för miljön och socialt 
hållbar.

Energi- och 
klimatstrategin

Utvärdera användningen 
av bolagets cyklar och 
jojo-kortMINSKNING 
/ OFÖRÄNDRAT / 
ÖKNINGUtvärdera 
användningen av bolagets 
tjänstebilar och egna bilar 
inom tjänsten.ÖKNING 
/ OFÖRÄNDRAT / 
MINSKNING
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Åtgärds 
nr.

Åtgärd Beskrivning Finansiella re-
surser

Personella resurser Tidsplan för genom-
förande  

Ansvarig enhet/
avd./styrelse

Övriga strategiska 
miljömål som berörs

Motsvarar mål/
delmål i:

Uppfölningsindikator

1:1 Fossilfritt Företagets mål är att arbeta mot 
fossilfritt 2020. YEAB har bla 
tecknat en avsiktisförklaring med 
RegionSkåne om att arbeta mot 
fossilfritt 2020.

Arbetas in i bud-
get efter hand.

Alla avdelningar 
arbetar med detta i 
sitt dagliga arbete.

2014-2020 Ansvarig för arbe-
tet är resp avdel-
ningschef.

Miljöprogrammet Uppföljning sker årsvis 
för det övergripåande 
arbetet

1:2 Minska  
CO2- och 
NOx utsläp-
pen

Under 2015 ska fjv verksamheten  
utvärdera och testa fossilfritt 
bränsle i en av oljepannorna samt 
att  
YEAB planerar för att bygga en 
ackumulatortank inom perioden.

Kostnad för olja 
och ombyggnad: 
50 kkr 
Investering i 
ackumulatortank 
enl. styrelsebe-
slut.

Befintliga resurser 
används på fjv-avdel-
ningen för genomför-
ande och utvärdering 
av provkörning med 
fossilfrolja. För pro-
jektet med att bygga 
ackumulatortank 
behövs projektledare, 
upphandling, projek-
tering och genomför-
ande projekt.

Test med fossilfriol-
ja genomförs  
under 2015. 
Planering och 
byggnation av ack-
umulatortank och 
intrimmning pågår 
2015-2017.

Ansvarig för arbe-
tet är fjärrvärmeav-
delningen  
på YEAB.

Miljöprogrammet, ISO 
14001

Uppföljning mot hur 
mkt fossilt bränsle som 
används per år.

1:3 Aska åter-
förs till 
skogen

Arbeta med att aska håller en 
kvalitet  
som är godkänd för att återföras 
till skogen.

Inarbetat i bud-
get

Ingår fjv verksamhet-
ens arbete

2014-2020 Ansvarig för arbe-
tet är fjärrvärmeav-
delningen  
på YEAB.

Miljöprogrammet, ISO 
14001

Uppföljning månadsvis 
av andel aska som åter-
förs till skogen.

1:4 Sänk retur-
temp

Genom att sänka returtemperatu-
ren i fjv systemet kommer verk-
ningsgraden att öka och förluster 
att minska. Pumpkapaciteten  
effektiviceras.

Löpande arbete 
och bedömning

Ingår i fjv verksam-
hetens arbete

2014-2020 Ansvarig för arbe-
tet är fjärrvärmeav-
delningen  
på YEAB.

Miljöprogrammet, 
minskar elförbruknigen

Uppföljning av retur-
temp månadsvis

1:5 Minska 
elförbruk-
ning i  
fjv-produk-
tion

Drifta fjv-produktion och nät så 
effektivt som möjligt. Ex. använ-
da frekvensomformare i så hög 
grad som möjligt för pump- och 
fläktdrift. Vid ombyggnad och 
förändringar ska energibelysning 
användas där så är möjligt.

Löpande arbete 
och bedömning. 
Läggs in i budget 
från fall till fall.

Ingår fjv verksamhet-
ens arbete

2014-2020 Ansvarig för arbe-
tet är fjärrvärmeav-
delningen  
på YEAB.

Miljöprogrammet, 
minskar elförbruknigen

Månadsvisuppföljning 
av förhållandet elför-
brukning och produce-
rad fjärrvärme

3:1 Nätstatio-
ner och ga-
tubelysning 
ska smälta 
in i befintlig 
miljö

Vid beredning av nätstationer och  
gatubelysning ska det göras så 
att de smälterin i befintlig miljö 
i Ystad.

Utvärderas från 
fall till fall.

Genomförs av ordi-
narie personal vid 
med prioritering mot 
målet i det dagliga 
arbetet.

Genomförs i det 
dagliga arbetet med 
fokus mot målet 
2014-2020

Alla avdelningar på 
YEAB, resp avdchef  
ansvarar för upp-
följningen.

Okulärbesiktning

4:1 Organisera  
återvin-
ningssta-
tionerna 
på YEAB 
kontor på  
Fridhems-
gatan

Asfaltera och organisera 
återvinningsstationer, på en för 
ändamålet avsedd plats, på YEAB;s 
innergård på Fridhemsgatan. 

250 kkr för 
asfaltering

Befintlig personal 
samt entreprenör.

2014-2015 Elnätsavdelningen 
planerar och ge-
nomför.

Klart och följer årsvis  
återvunnit material. 
Samtliga verksamheter 
källsorterar.

Ystads Energi AB
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5:1 Arbeta mot 
fossilfri bil-
park 2020

Vid byte av fordon ska dessa er-
sättas med fossilfria fordon, där så 
är möjligt.

Arbetas in i ordi-
narie budget. 

Beslutsunderlag un-
dertecknas av VD.  
Där det inte är möj-
ligt att genomföra en 
fossilfri fordonsin-
förskaffning ska det 
beskrivas i beslutsun-
derlag.

2015-2020 Alla avd chefer Miljöprogrammet, 
fossilfritt

Uppföljning årsvis och 
vid  
varje tillfälle vid inskaf-
fande av bil.

5:2 Där så är 
möjligt, 
använda 
lokala  
bräns-
letranspor-
ter

När upphandlingen medger ska 
lokala  
bränsletransporter väljas och 
prioriteras.

Arbetas in i ordi-
narie budget. 

Genomförs av befint-
lig personal på  
fjärrvärmeavdel-
ningen.

2015-2020 Fjv avd Miljöprogrammet, 
minska  
transporter i vår verk-
samhet

Belyser frågan när be-
slut fattas.
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Åtgärds 
nr.

Åtgärd Beskrivning Finansiella re-
surser

Personella resurser Tidsplan för 
genomförande  

Ansvarig enhet/avd./för-
valtining

Övriga strategiska 
miljömål som berörs

Motsvarar mål/del-
mål i:

Uppfölningsindi-
kator

1:1 Minska utsläpp av 
miljögifter.

Ställa miljökrav vid projektering av 
ny/till och ombyggander. 

Budgeteras Internt / externt I samband med 
ombyggnader

VD EV önsemål kunder klart 2020 Ja/ nej

1:2 Dag/ spillvatten Minimera utsläpp (volym) Budgeteras externt och internt I samband med 
ombyggnader

VD EV önsemål kunder enligt vattenplan Ja/ nej

1:3 Spillvatten Kvalité på utsläpp Budgeteras externt och internt I samband med 
nya hyresgäster 
eller vid ändrad 
verksamhet

VD samrbete med VAav-
delningen

  ja/nej

2:1 Följa Vattenplan Följa kommunens vattenplan Budgeteras externt Enligt kommu-
nens policy

VA Havet och sjöar har en 
god miljö

Kommunens mål Ja/Nej 

3:1 Vid ny och om-
byggnad  planera 
grönytor

Dialog med kommun ekolog Budgeteras Extern och internd Kommunens 
handlingsplan

Ystad kommun/ bolaget  Folkhälsopolitiskt 
program

Nej 

3:2 Hänsyn till K 
märkta hus

Dilaog länsantikavtrie vid ombyggn. Budgeteras Extern och internd I samband med 
underhållsdplaner

VD   Ja/ Nej

4:1 Källsortering i 
fastigheterna 

Renhållnings ordning Budgeteras Externt / internt 2015-2019 VD samt hyresgäster.  Avfallsplan Ja/Nej

5:1 Policy smarta 
resor

Energi och klimateffektivt resande Budgeteras Internt följa policy 2015-2020 LOU + Bolaget   Kommunens Kli-
matstrategi

Ja / Nej 

5:2 Energi effekti-
visera 

Energiförbrukning max 90 kW/ m2 Budgeteras Internt följa policy merparten 2020 VD  Bolaget Vision Ja / Nej 

Ystads Industrifastigheter AB
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Åtgärds 
nr

Åtgärd Beskrivning Finansiella 
resurser

Personella 
resurser

Tidsplan för genom-
förande

Ansvarig enhet/avd./
förvaltining

Övriga strategiska 
miljömål som berörs

Motsvarar mål/del-
mål/åtgärder i:

Uppfölningsindikator

   x   1:1 Minska 
utsläpp av 
miljögifter till 
vatten

Påverka hyresgästen att vidta åt-
gärder för att minimera utsläppen 
av miljögifter. Exempelvis rengö-
ringsmedel, läkemedel, färger, olja 
och lösningsmedel, m.m. Planera 
ny bebyggelse minst 3 meter över 
havsnivån.

Budgeteras Externt och 
internt

Ständigt pågående Samtliga enheter som 
på något sätt handhar 
kemiska ämnen

Förvaltningen av 
kommunens mark- och 
vattenresurser är håll-
bar.Alla verksamheter 
i kommunen har en 
konsumtion som är 
skonsam för miljön och 
socialt hållbar.

Vattenplanen Mätning av enskilda åtgärder i 
varje projekt resp. åtgärdad del 
av totalarean.

   1:2 Dag/ spill-
vatten

Minimera utsläpp Budgeteras Externt och 
internt

I samband med 
ombyggnader

VD Enligt vattenplan Delvis

  2:1 Följa kommu-
nens Vatten-
plan

Följa kommunens vattenplan Externt och 
internt

Ständigt pågående VA, SAM Havet, sjöarna och 
vattendragen har en god 
miljö.Alla verksam-
heter i kommunen har 
en konsumtion som är 
skonsam för miljön och 
socialt hållbar.

EU:s Vattendirektiv Mätning av enskilda åtgärder i 
varje projekt resp. åtgärdad del 
av totalarean.

  3:1 Värna och 
utveckla 
möjligheter 
till friluftsliv 
och rekreation 
för alla

Externt och 
internt

Ständigt pågående Mätning av enskilda åtgärder i 
varje projekt resp. åtgärdad del 
av totalarean.

 4:1 Mindre ener-
gibesparande 
åtgärder

Släcka lampor om man lämnar mer 
än 5 min, stänga datorn och skärm 
vid dagens slut

Ständigt pågående Samtliga förvaltningar, 
avdelningar, enheter 
och bolag

Transport och 
infrastruktur är 
miljöanpassade och 
möjligheter finns till 
ett liv fritt från fossilt 
bränsle.

Utvädering av energiförbruk-
ning.ÖKNING/OFÖRÄNDRAT/
MINSKNING

  4:2 Solceller Bygga solceller Budgeteras Externt och 
internt

VD

 4:3 Källsortering i 
fastigheterna

Följa kommunens källsorterings 
policy

Budgeteras Externt / in-
ternt

2015-2019 VD samt hyresgäst. Avfallsplan Delvis

 5:1 Policy med 
riktlinjer för 
smarta resor 
och möten.

Energi och klimateffektivt resande Budgeteras 2015-2019 LOU + Bolaget Kommunens Kli-
matstrategi

Delvis

 5:2 Laddstation Verka för att en laddstation byggs 
i området

Budgeteras 2016-2017 LOU + Bolaget

AB Ystads Saltsjöbad
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Ystad- Österlenregionens miljöförbund



Vision och mål

Vision
Miljöförbundet ska fortsatt arbeta med att skapa en gemensam hållbar miljö för 
nuvarande och kommande generationer.

Mål
Miljöförbundet kommer under 2016 att fokusera på nedanstående mål:

• Verksamheten ska bedrivas inom givna ekonomiska ramar och vara i balans.

• Tillsynsplanen ska följas avseende planerat antal besök. Under 2016 ska
miljöförbundet tillsammans genomföra minst 1260 inspektioner/kontroller samt
inventera 200 enskilda avlopp.

• 75 % av inspektionsprotokollen ska skrivas på plats och överlämnas i samband med
besöket.

• Klagomålsärenden ska vara påbörjade inom tre arbetsdagar.

• Verksamheten ska bedrivas efter uppsatta ramar avseende handläggningstider. Ärenden
där beslut fattas genom delegation ska handläggas inom två veckor. Det kan finnas
undantag, bland annat i ärenden där det krävs ett remissförfarande.
Ärenden som beslutas av direktionen ska vara beslutade inom 6 veckor efter det att
sökanden kommit in med kompletta handlingar. Det kan finnas undantag, bland annat i
ärenden där det krävs ett remissförfarande.

• Medarbetarsamtal, där individuella utvecklingsplaner upprättas, ska hållas en gång om
året. Inför lönerevideringen ska lönesamtal genomföras. Arbetsplatsträffar ska hållas
minst en gång i månaden med uppehåll under juli.

Inledning

Ystad – Österlenregionens miljöförbund bildades 1 juni 2009 och är verksamt inom områdena 
livsmedel, miljö- och hälsoskydd i Simrishamns, Tomelilla, och Ystads kommuner. Förbundet 
arbetar till största delen med myndighetsutövning vilket innebär att vi utför de uppgifter som 
kommunerna enligt lag är skyldiga att utföra inom ovanstående områden. I vårt uppdrag ingår 
att arbeta för en hållbar utveckling i samhället och förbundet arbetar aktivt för att skapa en sund 
och säker livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. 

Förbundet strävar efter att öka intresset och förståelsen för frågor som ryms inom vår 
verksamhet. Detta gör vi bland annat genom en effektiv tillsyn med hög kvalitet och genom att 
ta en mer aktiv del i samhällsdebatten vid t ex träffar med medborgarna. Det politiska ansvaret 
för miljöförbundets verksamhet har förbundsdirektionen som består av folkvalda från våra tre 
ägarkommuner. 

Under 2016 kommer miljöförbundet att fortsätta lägga särskild vikt inom två områden: 
• Verksamhetsområden för minskat näringsläckage - minskat näringsläckage finns

som ett mål på länsstyrelsens lista för prioriterade åtgärder för Skånes hav, sjöar och 
vattendrag och är även i linje med vattendirektivets intentioner. Vattendirektivets 
påverkan kommer att få allt större betydelse i samhället. 

• För att skapa bättre relationer med medborgarna i våra tre medlemskommuner kommer
vi att satsa stort på att öka tillgängligheten via vår hemsida. Vi ska arbeta fram en ny 
modernare lösning där miljöförbundets blanketter kan fyllas i digitalt, våra kunder 
ges möjlighet att tycka till om oss och där informationen om vår verksamhet blir ännu 
enklare och tydligare för mottagaren. Vi ska också ta fram kundgarantier för vårt 
arbete och fokusera extra på bemötandet i samband med våra kundkontakter.



Organisation
Miljöförbundet är en platt organisation med en chef och 17 tillsvidareanställda. För att 
organisationen alltid ska vara beslutsmässig finns även en ställföreträdande chef.  En platt 
organisation ställer höga krav på både ledning och medarbetare. Ledningen ska genom att vara 
engagerad, positiv och inspirerande skapa de förutsättningar som behövs för att medarbetarna 
ska kunna utföra sitt arbete under eget ansvar. Miljöförbundet bedriver en effektiv verksamhet 
där vi alla tillsammans arbetar mot den vision och de mål som direktionen beslutat. 

Direktionen har det övergripande strategiska ansvaret för organisationen och ansvaret för 
fattade beslut. Direktionen leds av en ordförande. Beredning av ärenden görs i presidiet, där 
direktionens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ingår.

Miljöchefen har ansvaret för, och leder, den dagliga verksamheten. Miljöchefen arbetar 
med strategisk långsiktig planering avseende förbundets samtliga verksamheter, håller i 
uppföljningar och identifierar och upprätthåller rutiner för en rättssäker myndighetsutövning. 
Miljöchefen ansvarar också bland annat för arbetsmiljön, ett ansvar som delegerats från 
direktionen. 

Förbundet har en ställföreträdande chef som går in vid den ordinarie miljöchefens frånvaro. 

Stödfunktioner
IT inklusive hemsida levereras från Ystads kommun.
Ekonom och personaladministration anlitas från Ystads kommun.
AlControl AB anlitas för analyser av bland annat vatten och livsmedel.
Extern konsult anlitas för juridiska tjänster.

Så här arbetar vi
För att nå upp till vår vision arbetar vi med två långsiktiga fokus; Kreativt och efterfrågat 
samt Sunt och säkert. För att stödja och förbättra våra processer arbetar förbundet även aktivt 
med arbetsmiljö, brandskydd, personalutveckling och kommunikationen med våra kunder och 
kommunerna.  

Kreativt och efterfrågat
Genom att satsa på kompetensutveckling skapar vi en attraktiv arbetsplats där kreativitet, 
effektivitet och flexibilitet är ledord.

• Miljöförbundets kompetens och erfarenhet är avgörande faktorer för att kunna bedriva
en lyckosam tillsyn. Att ha rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle är viktigt ur ett
framgångsperspektiv.

Sunt och säkert
Sunt och säkert innebär att vi i vår tillsyn ska verka för en sund och säker livsmiljö både för 
nuvarande och kommande generationer. Våra medborgare inom Ystad – Österlenregionen ska 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö som grundas på en hållbar utveckling.

• Livsmedelshanteringen ska vara säker för alla, även de som har allergier eller är
känsliga för olika födoämnen.

• Luften ska vara ren och varken miljö eller hälsa skadas.
• Risker med kemikaliehantering ska minimeras för att behålla en hälsosam miljö samt

ett grundvatten av god kvalitet.

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Miljöförbundet arbetar aktivt för en säker arbetsmiljö med ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
och regelbundna arbetsplatsträffar. Arbetsmiljöplanen och övriga styrdokument revideras 
årligen och det ska framgå vilka åtgärder som ska utföras.

Systematiskt brandskyddsarbete
Parallellt med arbetsmiljöarbetet på miljöförbundet pågår ett löpande arbete med det 
systematiska brandskyddsarbetet, SBA. I detta arbete ingår bland annat dokumentation, drifts- 
och underhållsrutiner, månads- och kvartalskontroller, uppföljning, information och utbildning. 
Miljöförbundets ansvar är att förebygga brand och förhindra samt begränsa skador till följd av 
brand.

Personalutveckling
Medarbetarsamtal hålls en gång om året. Vid samtalen upprättas individuella utvecklings-
planer. Inför lönerevideringar genomförs även lönesamtal. Arbetsplatsträffar hålls en gång i 
månaden med uppehåll under juli, i anslutning till avslutat direktionsmöte.  Arbetsplatsträffarna 
utgår från en dagordning som bl.a. tar upp information från direktionen. Miljöförbundet ska ha 
ett gott samarbete med de fackliga organisationerna.

Kundkontakt/kommunikation
För att hela tiden utveckla organisationen och för att bli effektivare, tar vi till vara på 
synpunkter och önskemål från våra kunder. Som en följd av detta arbetar vi med att utveckla 
vår hemsida och strävar också efter att skriva ut inspektionsprotokoll på plats inom fler 
verksamhetsområden än hittills.



Registreringar, riskklassningar samt godkännanden görs vid ägarbyte eller förändringar inom 
verksamheterna. Utöver den offentliga kontrollen sker även tillsyn på tillfälliga verksamheter 
som t ex marknader. Avtal finns med Unity Line där det ingår fyra inspektioner per år på  
m/s Skania och m/s Polonia. Gruppen ger även råd till de som har enskilda vattentäkter. 

Inom gruppen arbetar man även med anmälan och tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen 
(folköl) samt tillsyn enligt lagen om försäljning av receptfria läkemedel.

I livsmedelsgruppen arbetar tre personer på 2,80 tjänster. Samverkan finns med Trelleborgs, 
Skurups, och Sjöbos kommuner med två träffar per år. Livsmedelsträffar anordnas även två 
gånger om året inom Miljösamverkan Skåne.

Administration
Administrationen ansvarar för arkiv, diarium, fakturering, bilpool och inköp. Gruppen tar även 
emot besökare och samtal som kommer in till miljöförbundet och svarar på enklare frågor. 
Sammanträden som direktionsmöten, ägarmöten etc sköts av denna enhet. Gruppen ansvarar 
också för drift och underhåll av hemsida, samt verksamhetssystemen i samarbete med IT-
funktionen i Ystads kommun.  

Gruppen består av 3 personer på ca 2,4 tjänster.

Planerad tillsyn
För att uppnå en effektiv tillsyn genomför miljöförbundet viss tillsyn i projektform. Arbets-
uppgifterna blir därför ibland områdesöverskridande och tillsynen sker med både stöd av 
miljöbalken och livsmedelslagen.

Miljöskydd
Tillsyn kommer att ske enligt fastställd verksamhetsplan. Tillsyn kommer bland annat att ske 
på fordonstvättar, reningsverk, tandvård, hamnar, och snickerier. Tillsynsplan t o m 2020 är 
upprättad. 

Planerat antal inspektioner: 175 inspektioner
Uppföljning: Varje månad

Avlopp
Inventering av enskilda avlopp kommer att ske med tyngdpunkt på de enskilda avlopp som 
ligger nära vattendrag.
Inventering: 200 enskilda avlopp
Uppföljning: Varje månad

Avdelningar 
Miljöskydd 
Miljöskydd ansvarar för tillsyn och prövning enligt miljöbalken. Tillsyn sker bland annat av 
industrier, farligt avfall, bilverkstäder, reningsverk, vindkraftverk samt trafik. Handläggning 
sker även av ärenden gällande förorenad mark, köldmedier och PCB. Inom gruppen handläggs 
också remisser samt klagomålsärenden, som ofta berör eldning eller utsläpp. 

Inventering sker av enskilda avlopp. Ansökningarna inkommer inom en tidsram av 1,5 år från 
det att inventeringen är avslutad. Avloppsregister är upprättat och underhålls efterhand som 
fastighetsägaren åtgärdat sitt avlopp. Det finns många avlopp kvar att inventera i regionen. 

Gruppen ansvarar vidare för all prövning och tillsyn enligt miljöbalken när det gäller 
lantbruk, bland annat handläggs dispenser för användning av kemiska bekämpningsmedel 
inom vattenskyddsområden. Tillsyn sker på alla typer av lantbruk med eller utan djur, mindre 
verksamheter upp t o m C-anläggningar. C-anläggningar omfattar en djurhållning på mer än 
100 och mindre än 400 djurenheter. Inom lantbruk handläggs också remisser samt klagomåls-
ärenden som ofta berör stukor, gödsling och lukt. 

Gruppen består f n av 8 personer och ca 6,8 tjänster. Samverkan finns med Trelleborgs, Skurups 
och Sjöbos kommuner. Träffar med olika teman gällande miljöskydd anordnas under året inom 
Miljösamverkan Skåne och av länsstyrelsen. Hushållningssällskapet tar initiativ till träffar med 
olika teman kring lantbrukstillsynen. 

Hälsoskydd
Hälsoskydd ansvarar för tillsyn och prövningar enligt miljöbalken. Här bedrivs bland annat 
tillsyn av bostäder, offentliga lokaler, strandbad, strandskydd, campingplatser, äldreboende, 
LSS, skolor, förskolor samt hygienlokaler. Prövningar sker av anmälningspliktiga verksam-
heter samt värmepumpar. Inom gruppen handläggs också remisser samt klagomålsärenden, 
som ofta berör inomhusmiljö eller buller. Gruppen ansvarar även för strålskyddstillsyn och 
sanitetsintyg för fartyg.

Gruppen består av tre personer på ca 2,15 tjänster.

Samverkan finns med Trelleborgs, Skurups och Sjöbos kommuner. Träffar med olika teman 
gällande hälsoskydd anordnas under året inom Miljösamverkan Skåne. 

Livsmedel
Gruppen arbetar utifrån livsmedelsverkets vägledning för offentlig kontroll. Tillsynen sker 
genom inspektion, revision och provtagning inom befintliga verksamheter enligt gällande 
lagstiftningar och förordningar. Dessutom görs utredningar t ex vid misstänkta matförgiftningar.
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Lantbruk
Tillsyn kommer att ske enligt fastställd verksamhetsplan. Tillsynsplan t o m 2018 är upp-rättad. 
En stor del av tiden kommer att läggas på fruktodlare men även rena växtodlingsgårdar samt 
hästverksamheter mellan 10-49 djurenheter.

Planerat antal inspektioner: 250 inspektioner
Uppföljning: Varje månad

Hälsoskydd
Tillsyn kommer att ske enligt fastställd verksamhetsplan. Tillsyn kommer bland annat att ske på 
skolor och samlingslokaler samt hos fastighetsägare och massörer. Tillsynsplan t o m 2020 är 
upprättad. 

Planerat antal inspektioner: 275 inspektioner
Uppföljning: Varje månad

Livsmedel
Kontroll kommer att ske enligt fastställd verksamhetsplan. Kontrollplan t o m 2018 är 
upprättad.

Planerat antal kontroller: 500 kontroller
Uppföljning: Varje månad

Tobak, öl och läkemedel
Tillsyn kommer att ske enligt fastställd verksamhetsplan. Tillsynsplan t o m 2018 är upprättad. 
Kontrollerna sker oftast i samband med livsmedelskontroll.

Planerat antal kontroller: 60 inspektioner
Uppföljning: Varje månad 
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