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1. Kommunens vision för klimatarbetet 

Nedan vision antogs i Klimatstrategi 2011. 

”Mörbylånga kommun kännetecknas som ett hållbart samhälle med en 

välplanerad och klimatanpassad infrastruktur och samhällsplanering. 

Kommunen har fasat ut användandet av fossila bränslen och är helt 

självförsörjande på trygg och förnyelsebar energi som disponeras och används 

på bästa möjliga energieffektiva sätt.” 

”Med högt uppsatta och uttalade politiska ambitioner, medvetna invånare, 

besökare och näringsidkare samt ett stort engagemang i lokala och globala 

kunskaps- och samarbetsprojekt, bedriver Mörbylånga kommun ett 

framgångsrikt, inspirerande och eftersträvansvärt miljöarbete.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mörbylånga kommun vill fasa ut användningen av fossila bränslen till år 2025 

för att bli en fossilbränslefri kommun. 

 

2. Delmål och åtgärder per temaområde 

I detta avsnitt beskrivs arbetet som Mörbylånga kommun avser att göra inom 

energi- och klimatområdet. Varje temaområde har ett antal delmål, målen har 

understruken text. Varje delmål har i sin tur ett antal aktiviter kopplade, i form 

av punkter efter respektive delmål. 

2.1 Samhälle 
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2.1.1 Planera, bygga och anpassa 

1. År 2020 är Mörbylånga kommun en god förebild vid egna byggnationer. 

Huvudansvarig verksamhet: Plan och bygg 

a) Kommunen ska arbeta kontinuerligt för nyplantering av träd och buskar i 

anslutning till offentliga platser och omläggning till öppna 

dagvattensystem i tätortsmiljö. 

b) Anlägga multifunktionella ytor, d.v.s. ytor som kan fungera för flera 

ändamål, exempelvis god vattenhantering, rekreation och parkering. 

c) Byggnader ska placeras i lämplig översvämningszon enligt 

Länsstyrelsens riktlinjer. 

 

2. År 2018 beräknas och beaktas miljö- och klimatpåverkan vid byggnation 

både på investering och drift för att få ett livscykelperspektiv på 

byggnationens konsekvenser. 

Huvudansvarig verksamhet: MBAB 

a) From 2018 redovisas kostnadsberäkning med livcykelperspektiv inför 

beslut om nybyggnation i kommunens eller kommunens bolags regi.  

 

3. År 2018 har kommunen en grönstrukturplan för Färjestaden. 

Huvudansvarig verksamhet: Plan och bygg 

a) Ta fram en grönstrukturplan för Färjestaden. 

 

4. År 2025 är utemiljöer vid alla förskolor, skolor, äldreboenden och andra 

kommunala boenden anpassade för ett varmare klimat. 

Huvudansvarig verksamhet: Skolan 

a) Utredning av utemiljöer kring förskolor, skolor, äldreboenden och andra 

kommunala boenden i ett klimatriskperspektiv inleds 2017 och är klar 

senast 2020. 

b) Åtgärder föreslagna i utredningen genomförs. 

c) Träd ska bevaras samt planteras. 

d) Öppna dagvattenlösningar ska användas vid ombyggnad och 

nybyggnation. 

 

5. År 2018 finns en plan för hantering av värmeböljor och andra 

klimatförändringar som påverkar personer på kommunala boenden. 

Huvudansvarig verksamhet: Omsorgen 

a) Ta fram en plan för hantering av klimatförändringar vid kommunala 

boenden. 

 

6. År 2018 har Mörbylånga kommun riktlinjer för klimatanpassning vid 

nybyggnation. 

Huvudansvarig verksamhet: Plan och bygg 

a) Klimatrisker i kommunen kartläggs. 
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b) Fastställa lägsta tillåten golv/grundläggningsnivå när inte andra åtgärder 

vidtas. 

c) Ta fram riktlinjer för hårdgjorda samt multifunktionella ytor. 

2.1.2 Vatten 

7. År 2020 har kommunen identifierat tänkbara lösningar för att trygga den 

framtida vattenförsörjningen. 

Huvudansvarig verksamhet: Tekniska 

a) Kontinuerligt arbete med VA-planen. 

b) En flygscanning genomförs 2016-2017 över områden som bedöms 

intressanta för att hitta nytt vatten för framtida vattenförsörjning. 

c) Vattenförsörjning genom byggande av avsaltningsverk utreds 2017. 

d) Kommunen undersöker möjligheten att återanvända processvatten från 

industrin. 

e) Kommunen undersöker möjligheten att vid nybyggnation använda 

alternativa vattenlösningar, exempelvis uppsamling och användning av 

regnvatten eller separata system för olika typ av vattenanvändning. 

f) Svinn från ledningssystemen, exempelvis läckage och odebiterade 

vattenuttag, ska analyseras och åtgärdas. 

g) Återkommande kampanjer genomförs gentemot allmänhet och andra 

relevanta målgrupper om sparsamhet kring vattenanvändning. 

 

8. År 2017 finns en dagvattenpolicy för kommunen som gäller all 

exploatering. 

Huvudansvarig verksamhet: Plan och bygg 

a) Ta fram en dagvattenpolicy för Mörbylånga kommun 

 

9. År 2018 finns en strategi för att minska risken för översvämningar inom 

kommunen. 

Huvudansvarig verksamhet: Plan och bygg 

a) Konsekvensanalys ska göras 2018 för hur klimatförändringar kan 

komma att påverka ledningsnätet för dricks-, spill- och dagvatten. 

b) Ta fram en strategi för att minska risken för översvämningar 

2.1.3 Transporter 

10. År 2020 finns minst ett tankställe för biogas. 

Huvudansvarig verksamhet: Miljö 

a) År 2017 etableras ett tankställe för biogas i Mörbylånga. 

b) Kommunen tar initiativ till en informationskampanj om biogasens kund- 

och samhällsnytta.  

c) 2020 inleds arbete med att etablera ytterligare ett tankställe. 
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11. År 2020 finns en utbyggd laddinfrastruktur för elfordon i kommunen 

Huvudansvarig verksamhet: Miljö 

a) Etablera minst 8 nya laddplatser för kommunala fordon och/eller 

allmänheten år 2017. 

b) Etablera minst 7 nya laddplatser, varav minst en komplett snabb-

laddningsstation, för kommunala fordon och/eller allmänheten år 2018. 

c) Vid exploatering i våra tätorter ska förberedelse för ”tomrör” läggas ner 

för framtida laddstolpar.  

12. År 2020 ska Mörbylånga kommun upplevas som en cykelvänlig kommun. 

Huvudansvarig verksamhet: Tekniska 

a) Kartlägga hur kommuninvånare och besökare upplever 

cykelvänligheten i kommunen. 

b) I samverkan med Ölands turistorganisation tas en övergripande 

cykelplanering fram för kommunen. 

c) Senast 2020 har säkra cykelställ byggts vid alla busshållplatser där 

kommunen bedömer det som lämpligt.  

d) Anlägga en cykelparkering under tak i anslutning till kollektivtrafik i 

Färjestaden. 

e) Cykelvägar inom projektet ”Fyr till fyr” knyts ihop med övrigt cykelnät 

i kommunen. 

f) Utbyggnad och underhåll av cykelvägnätet ska prioriteras i anslutning 

utmed högt frekventerade sträckor. 

g) Verka för att det alltid ska vara möjligt att ta med cykeln på kollektiva 

färdmedel. 

h) Beakta möjligheten att bygga ut gång- och cykelväg i samband med 

utbyggnad och nedgrävning av vatten och avloppsledningar. 

i) I samverkan med Ölands turistorganisation framställs en cykelkarta och 

installerar publika cykelpumpar. 

2.2 Energiförsörjning och energianvändning 
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2.2.1 Energieffektivisering 

13. År 2025 har en total energieffektivisering på 25 % uppnåtts i de kommunala 

fastigheterna jämfört med år 2014.  

Huvudansvarig verksamhet: MBAB 

 

a) Kommunens lokaler ska som lägst uppnå energiklass D eller uppnå en 

energiprestanda lägre än 120 kWh/m2. 

b) År 2017 ska ventilation med energiåtervinning användas vid all 

nybyggnad och renovering av kommunala byggnader. 

c) 2017 installeras individuella elförbrukningsdisplayer i alla nybyggda 

och/eller nyrenoverade bostäder. 

d) 2018 installeras individuella elförbrukningsdisplayer i samtliga 

nybyggda bostäder. 

14. År 2025 använder kommunen enbart energieffektiv belysning och teknik. 

Huvudansvarig verksamhet: MBAB 

a) Vid byten/reperationer av belysning används endast bästa tillgängliga 

teknik. 

b) År 2018 används endast led i glödljusbelysning i kommunens lokaler och 

fastigheter. När lysrör ersätts ska det ske med led. 

c) 2020 är 50 % av belysning och ventilation rörelse- och/eller tidsstyrd. 

d) 2020 används bästa tillgängliga teknik i utomhusbelysning på 

kommunala fastigheter och i kommunal gatubelysning. 

e) 2017 har strömsparläge och andra förvalda energieffektiviseringsåtgärder 

optimerats för samtliga datorer i kommunen. 

f) Senast 2020 ska alla vaktmästare ha genomgått energiutbildning. 

2.2.2 Uppvärmning 

15. År 2020 är uppvärmningen inom lokaler som används av Mörbylånga 

kommun fossilbränslefri.  

Huvudansvarig verksamhet: MBAB 

a) År 2017 har oljeuppvärmningen i fastigheterna i Skogsby och Torslunda 

ersatts av förnybara energikällor. 

b) År 2020 förekommer inte eldningsolja för uppvärmning av kommunala 

fastigheter eller som reserv till fjärrvärme. 

c) Hyrda lokaler som inte har fossilbränslefri uppvärmning ska 

klimatkompenseras. 

2.2.3 Förnybar energi 

16. År 2025 är kommunens totala elenergianvändning producerad med förnybar 

energi. 

Huvudansvarig verksamhet: Exploatering 

a) Mörbylånga kommun har avtal om grön el. 
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b) Kommunen installerar förnybar energiproduktion på minst 30 kW effekt 

per år. 

17. Från 2018 ska solenergi eller annan förnybar energi vara del av 

energiförsörjningen vid nybyggnation av kommunala byggnader. 

Huvudansvarig verksamhet: Exploatering 

a) Vid planering och projektering av nya kommunala byggnationer ska 

möjligheten till solenergi undersökas 

b) Avrop av solcellsanläggning ska i första hand ske via upphandlat 

ramavtal. 

18. Från 2019 installeras förnybar energi motsvarande minst 30 kW installerad 

effekt per år. 

Huvudansvarig verksamhet: Exploatering 

a) Installera solcellsanläggningar på lämpliga byggnader eller platser. 

2.2.4 Fossilbränslefria transporter 

19. År 2020 är alla samhällsbetalda person- och godstransporter 

fossilbränslefria. 

Huvudansvarig verksamhet: Miljö 

a) Vid nyinskaffning av fordon väljs enbart bästa miljöbränsle, 

företrädesvis el och biogas.  

b) Klimatkompensering sker (enligt beslutad modell) för de 

fossilbränslefordon som nyttjas. 

c) År 2016/2017 nyttja minst 1/3 fossilbränslefria personfordon. 

d) År 2017 ställa krav på minst 1/3 fossilbränslefria godstransporter. 

e) År 2018 nyttja minst 2/3 fossilbränslefria person- och godstransporter. 

f) År 2017 tas en rutin för uppföljning av bränsleanvändning fram. 

g) År 2020 ska elcyklar finnas i alla verksamheter som har användning för 

sådana. 

h) Införa en mötes- och resepolicy senast 2017. 

2.3 Konsumtion och avfall  
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2.3.1 Resurshantering 

20. År 2018 källsorteras allt avfall inom kommunens verksamhet för 

återvinning och kompostering. 

Huvudansvarig verksamhet: MBAB 

a) Under 2017 utreda på vilka arbetsställen sortering av matavfall saknas. 

b) Införa sortering av matavfall i alla kommunala verksamheter senast 

2018. 

c) Senast 2018 ordna väl fungerande sortering i samtliga 

personalutrymmen. 

d) Användningen av engångsmaterial i kommunhusets lunchrum och i 

samband med fika vid möten på kommunhuset ska minska med 50 % till 

2020 jämfört med 2016. 

e) MBAB upprättar i samråd med kommunledningen en klargörande plan 

för hur sorterat material tas om hand. 

f) En rutin tas fram för uppföljningen av planen.  

g) Elektronik återanvänds och återvinns. 

h) Återbruk av möbler uppmuntras. 

21. År 2017 arbetar Mörbylånga kommun med att förebygga nedskräpning i 

naturen.  

Huvudansvarig verksamhet: Miljö 

a) Mörbylånga kommun deltar i skräpplockardagar och liknande 

arrangemang  

b) Information i syfte att förebygga nedskräpning finns på kommunens 

hemsida. 

2.3.2 Upphandling 

22. År 2025 utnyttjar Mörbylånga kommun de lagliga möjligheter som finns att 

ställa miljökrav som går längre än lagkraven i samtliga upphandlingar. 

Huvudansvarig verksamhet: Ekonomi 

a) Inköps- och upphandlingspolicyn ska ses över och uppdateras i linje med 

bland annat kommunens klimatstrategi samt andra hållbarhetskriterier. 

b) Informationsinsatser ska genomföras för att säkerställa kännedom och 

efterlevnad av kommunens inköps- och upphandlingsrutiner. 

c) 2018 görs en genomgång av de kemikalier som används i kommunens 

verksamheter och bolag. Vid behov ersätts dessa med giftfria produkter. 

d) 2018 ska vi ställa miljökrav enligt Upphandlingsmyndighetens 

kriteriebibliotek i minst 20 % av kommunens upphandlingar.  

e) 2020 bör kommunen ställa miljökrav på basnivå enligt Upphandlings-

myndighetens kriteriebibliotek i minst 50 % av kommunens 

upphandlingar. 

f) Kopiatorer och skrivare till kommunens verksamheter bör vid nyinköp 

uppfylla högsta energiklass. 
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g) Se över möjligheten till att ställa krav på emballagefri transport alternativ 

ställa krav på klimatsmarta emballage. 

h) Kontinuerligt bli bättre på giftfri upphandling. 

i) Kommunen bör ställa krav och följa upp att de produkter som köps in är 

giftfria och energieffektiva enligt aktuella regler. 

j) Utreda förutsättningarna för att etablera ett kommunförråd för ”ofta-

produkter”.  

2.3.3 Hållbar livsmedelskonsumtion 

23. År 2020 köper, tillagar och serverar Mörbylånga kommun mat på ett 

hållbart sätt. 

Huvudansvarig verksamhet: Kosten 

a) Andelen närproducerade/ekologiska livsmedel ska öka. 

b) Kött som serveras i kommunens kök ska vara producerat med krav på 

minst enligt svensk djurskyddslagstiftning och djuromsorgskrav.  

c) Eleverna ska få kontinuerlig utbildning i hållbar livsmedelskonsumtion 

24. Från 2017 ska andelen närproducerade/ekologiska produkter öka. 

Huvudansvarig verksamhet: Kosten 

a) För mjölk, smör, ägg, kaffe och bananer ska alltid närproducerade/ 

ekologiska produkter användas. 

b) Andelen närproducerade/ekologiska produkter inom frukt och grönt ska 

öka. 

c) Närproducerade produkter ska när det är möjligt väljas före importerade 

ekologiska produkter. 

25. Från 2017 ska andelen vegetabilier i maten öka kontinuerligt. 

Huvudansvarig verksamhet: Kosten 

a) Kommunen ska kunna erbjuda ett vegetariskt alternativ vid varje 

måltidstillfälle. 

b) Vegetariska livsmedel ska säsongsanpassas i så stor utsträckning som 

möjligt. 

26. År 2018 ska matsvinnet i kommunens skolrestaurang och äldreomsorg vara 

minimalt. 

Huvudansvarig verksamhet: Kosten 

a) Elever ska motiveras att inte kasta mat. 

b) Mängden mat som levereras till avdelningarna ska behovsanpassas. 

2.3.4 Giftfri kommun 

27. År 2020 ska Mörbylånga kommun ha giftfria förskolor. 

Huvudansvarig verksamhet: Skolan 

a) År 2017 har kommunen genomfört tillsynsprojekt Giftfri förskola. 

b) År 2017 har riktlinjer och checklista för arbete med Giftfri förskola tagits 

fram och används av alla förskolor och skolor i kommunen. 
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c) Vid nybyggnation av förskolor och skolor ställs medvetna krav på 

giftfria material. 

d) År 2017 påbörjas arbetet med en handlingsplan för giftfri kommun.  

 

2.4 Kunskap och påverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Klimatsmart arbetsplats 

28. År 2018 ska Mörbylånga kommun vara och upplevas som en klimatsmart 

arbetsgivare. 

Huvudansvarig verksamhet: Personal 

a) År 2018 erbjuds alla anställda webbaserad energi- och klimatutbildning. 

Utbildningen erbjuds därefter nyanställda regelbundet. 

b) Medarbetare ska erbjudas introduktion till och utrustning för 

webbmötesteknik. 

c) Mötes- och resepolicy ska ange resvalsprioritering baserad på resans 

miljöbelastning. 

d) Schemalagt distansarbete ska godkännas om tjänsten så tillåter. 

e) Införa ”pullprint” (utskrift med tagg) och uppmuntra medarbetare att 

spara på skrivarpapper.  

f) Införa uppföljning av gröna nyckeltal enligt Sveriges Ekokommuner. 

2.4.2 Klok kunskap hos medarbetare och politiker 

29. År 2018 har medarbetare och politiker god kunskap om klimatförändringar 

och energifrågor. 

Huvudansvarig verksamhet: Miljö 

a) År 2017 införs gröna nyckeltal enligt Sveriges Ekokommuner för 

uppföljning av miljöarbetet. 

b) Varje verksamhetsområde är medvetet om hur den egna verksamheten 

påverkar miljön och klimatet och arbetar aktivt för att minska den 

negativa påverkan. 
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c) Hållbarhetsfrågor tas upp på verksamheternas APT.  

d) År 2020 ska en checklista för hållbarhetsperspektiv i kommunala beslut 

tas fram, såväl perspektivet HINDRA som LINDRA klimatförändringar 

ska ingå i checklistan. 

30. År 2017 ska alla förskolebarn och elever stimuleras att lära sig om 

klimatförändringar och energifrågor. 

Huvudansvarig verksamhet: Skolan 

a) Kommunens förskolor och skolor ska uppmuntras att medverka i Grön 

Flagg.  

b) År 2017 deltar samtliga förskolor i projektet Giftfri Förskola. 

Eleverna kan tillämpa konkreta kunskaper för att på ett energieffektivt 

och resursbesparande sätt minska sin negativa klimatpåverkan både i 

skolan och hemma. 

c) Kommunens förskolor och skolor uppmuntras delta i skräpplockardagar. 

d) År 2018 uppmärksammas konceptet vandrande/cyklande skolbuss. 

2.4.3 Tillsyn och ärendehantering miljö och bygg 

31. År 2018 involverar kommunen aktivt energiperspektivet i miljö- och 

hälsoskyddstillsyn samt i handläggning av byggärenden. 

Huvudansvarig verksamhet: Miljö och Plan och bygg 

a) År 2017 ska en plan/checklista för hur energiaspekter ska involveras i 

tillsynen tas fram. 

b) Kommunen ska vid tillsyn ge konkret rådgivning kring förnybara 

energialternativ till de verksamheter som använder fossila energikällor. 

c) Kommunens ska upplysa verksamhetsutövarna om möjligheten att söka 

ekonomiskt stöd för energiåtgärder, exempelvis 

energikartläggningscheckar och klimatklivet. 

2.4.4 Extern energi- och klimatrådgivning 

32. År 2017 är Mörbylånga kommun en viktig inspiratör för hela samhällets 

omställning. 

Huvudansvarig verksamhet: Miljö 

a) Kommunen deltar i evenemang som uppmärksammar och stärker 

klimatfrågorna i samhällsutvecklingen. 

b) Kommunen bedriver en aktiv och tidsenlig energi- och klimatrådgivning. 

c) Lättillgänglig och aktualiserad information om på kommunens webplats. 

d) Kontinuerlig information om kommunens energi- och klimatarbete ges 

via kommunens informationskanaler.  

 


