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Vision. Övergripande beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Ska ange i 
vilken riktning kommunen är på väg. För Karlskoga kommun finns en vision – Vision 
2020. 

Mål och budget. Dokumentet Mål och budget sammanfattar vad kommunens 
verksamheter ska uppnå (mål och resultat) inom den närmaste treårsperioden i 
syfte att nå Vision 2020 samt vilka ekonomiska resurser som finns till 
verksamheternas förfogande. 

Program. En översiktlig politisk viljeriktning inom ett sakområde. Särskild definition 
i plan- och byggsammanhang eller annat.  

Policy. Kommunens grundläggande förhållningssätt/värderingar och vägledande 
principer.  

Strategi. En strategi kan användas för att konkretisera ett program eller en policy. 

Riktlinje. Beskriver tillvägagångssätt i olika sakfrågor och är ett stöd för hur frågor 
bör hanteras och genomföras. 

Diarienummer: KS2020-00595 
Ansvarig enhet: Näringsliv och 

tillväxt 



Miljöprogram Karlskoga kommun 

2021-2030 

 

Sammanfattning 

MED SIKTE PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID TILLSAMMANS 
 

 
Detta är kommunens första miljöprogram och 

ska ge en samlad bild över kommunens 

viljeriktning i kommande miljöarbete. Genom 

att ta fram en mer sammanhållen strategi för 

Karlskoga kommuns miljöarbete skapas en 

helhetsbild som ger struktur och tydlighet. 

Programmet kommer skapa förutsättningar för 

fokuserade insatser och rätt prioritering av 

resurser. 

Programmet innehåller fem fokusområden 

med övergripande mål. 

Fokusområdena är:   

• Klimat

• Resursanvändning

• Vatten

• Samhällsplanering

• Biologisk mångfald

För att nå målen i miljöprogrammet har alla 

nämnder och dess förvaltningar i kommunens 

organisation ett ansvar.  

Karlskoga kommun har en vision, där det 

uttrycks att Karlskoga kommun ska vara den 

kloka, välkomnande och innovativa 

kommunen. Det framgår i visionen att 

samhället ska byggas på ett ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt hållbart sätt utan att 

äventyra kommande generationers behov. All 

utveckling vilar på dessa tre 

hållbarhetsperspektiv, vilket gör Karlskoga till 

ett hållbart och klimatsmart föredöme.  

Visionen finns högst upp i kommunens 

styrmodell. Under visionen ligger kommunens 

fullmäktigemål, där det i mål nummer 4 står 

följande: ”Karlskoga utvecklas utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att leva i 

en god miljö. Prioriterat är att klimatsäkra 

upphandling, bostäder och energi. Den framtida 

vattenkvaliteten ska säkerställas”.  

Globalt som lokalt finns det i dag stora 

utmaningar och det finns åtgärder som 

kommunen kan göra nu och i framtiden. 

Karlskoga kommun ska vara en förebild för 

sina medborgare, företagare och övriga 

kommuner i landet. Kommunens medarbetare 

ska bidra till ett hållbart samhälle, där klimat, 

vatten och biologisk mångfald är prioriterat 

och resurserna används på ett hållbart sätt.    

Klimat Resursanvändning Vatten Samhällsplanering 
Biologisk 

mångfald 
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Bakgrund 

Karlskoga kommun har sedan flera år tillbaka haft ett aktivt miljöarbete där kommunen arbetat med 

olika aktiviteter och projekt för att minska påverkan på miljön. I arbetet har det funnits enstaka 

styrdokument med specifika inriktningar. Dock har det saknats ett styrdokument med övergripande 

miljömål som visar kommunens viljeriktning inom miljöarbetet och som ger en samlad strutkur och 

underlag för prioritering och resursfördelning. Karlskoga kommun är en kommun som växer både 

organisatoriskt och befolkningsmässigt, vilket gör att det ställer högre krav på ett strukturerat 

arbetssätt för att nå uppsatta mål. 

Karlskoga kommuns miljöprogram utgår ifrån Agenda 2030 och Sveriges nationella miljömål, med 

en regional och lokal förankring. Sverige har idag 16 nationella miljömål som är beslutade av 

Sveriges riksdags. Huvudsyfte är att lösa de stora miljöproblemen till nästa generation. Målen 

beskriver vad kommunen ska sträva efter och ska vägleda kommunens i dess miljöarbete. För att nå 

målen krävs arbete på flera nivåer; nationellt, regionalt och lokalt.   

Agenda 2030 antogs i september 2015 av FN:s medlemsländer. Agendan består av 17 stycken 

globala hållbarhetsmål vars syfte är att hållbar utveckling ska bli verklighet. Arbetet med de olika 

målen ska uppfylla; avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och 

rättvisa samt lösa klimatkrisen. 

Under varje focusområde i miljöprogrammet finns en koppling till relevanta nationella miljömål 

och globala hållbarhetsmål i agenda 2030. Detta för att förtydliga det lokala arbetet mot det 

nationella och globala miljöarbetet. 

Karlskoga kommun ska vara en förebild för dess invånare och företag. Miljöprogrammet är 

utgångspunkten för kommunens miljöarbete.   

Syfte 

Syftet med miljöprogrammet är att ge en samlad bild och gemensam plattform för kommunens 

miljöarbete. Miljöprogrammet visar kommunfullmäktiges viljeriktning och prioritering av de 

hållbarhets- och miljömål som finns nationellt och regionalt. Miljöprogrammet innehåller 

övergripande miljömål under varje fokusområde och är en fortsättning och ett förtydligande av 

Kommunfullmäktiges mål 4 Ett gott miljöarbete. I fullmäktigemålet är det prioriterat att arbeta med 

klimatsäker upphandling, bostäder och energi, samt att vattenkvalitet ska säkerställas.  

Mål 

Genom att skapa en mer sammanhållen strategi för Karlskoga kommuns miljöarbete ges en helhetsbild 

som ger struktur och tydlighet. Programmet skapar fokuserade insatser och prioritering av resurser. För 

att nå de övergripande målen som finns inom varje fokusområde behövs samarbete och en samsyn inom 

kommunens organisation med nämnder och dess förvaltningar.  

För att kommunen ska ha ett långsiktigt miljöarbete gäller programmet mellan 2021-2030. 

Miljöprogrammet är kommunens viljeinriktning för kommunens miljöarbete och ska under dessa år 

arbeta för att målen i programmet ska förverkligas.   
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KLIMAT 

 

 

 

 

 

 Fossilfri el  

Karlskoga kommun använder 100 % fossilfri el i alla 

kommunens fastigheter. 

 

 Förnybar energi  

Karlskoga kommun ökar mängden egenproducerad 

förnyelsebar energi i kommunens fastigheter. Vid inköp 

av förnybar energi ska kommunen verka för att köpa 

lokalt. 

 

 Energieffektiva byggnader  

Karlskoga kommun äger och hyr energieffektiva 

byggnader och lokaler. Vid renovering och nyproduktion 

sker alltid en bedömning utifrån ett LCC-perspektiv (avses alla kostnader som är 

förknippade med vara, tjänst eller byggentreprenad). 

 

 Minskade utsläpp från produktinköp  

Karlskoga kommun arbetar för att minska sina utsläpp från kommunens inköp av 

produkter. Bedömningen ska göras utifrån ett LCA-perspektiv (Livscykelanalys av 

miljöpåverkan från ”vaggan-till-graven”). 

  

 Minskade utsläpp från livsmedelskonsumtion  

Karlskoga kommun arbetar för att minska sina utsläpp från kommunens 

livsmedelskonsumtion. 

 

 Förnyelsebara drivmedel  

Alla fordon som kommunen använder drivs på 100 % förnyelsebara drivmedel. 

 

 Effektiva tjänsteresor  

Kommunens medarbetare gör medvetna och prioriterade resor, och väljer hållbara 

transporter i första hand för att minska klimatpåverkan.  

 

 Effektiva och samordnade varutransporter  

Alla varutransporter (både externa och interna) som levereras till kommunens 

verksamheter är effektiva, samordnade och körs med förnyelsebara drivmedel. 

 

 

 

Karlskoga kommun arbetar ständigt för att minska sina utsläpp. Ett helhetstänk finns när det 

kommer till energi, transport och produkter för att minska kommunens totala klimatpåverkan  

 



 
 

      6 (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Bakgrund 

Klimatförändringar orsakade av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser är ett globalt miljöproblem. 

Utsläppen av växthusgaser till atmosfären måste minska till en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet blir ofarligt. Energianvändning, vägtrafik och konsumtion är de största utsläppskällorna av 

växthusgaser. Karlskoga kommun är en biltät kommun med stor del biltrafik, där även ett flertal tjänsteresor 

inom den egna organisationen sker med bil. Karlskoga kommun är en stad som växer och det finns en behov 

av lokaler och bostäder, vilket gör att ökad mängd energi går åt och högre krav på energieffektivitet måste 

ställas.   

Styrdokument 

Resepolicy 

Fordonsriktlinjer 

Cykelplan 

Upphandlingspolicy 

 

Detta område kopplar mot miljökvalitetsmålen: 

Begränsad klimatpåverkan 

Frisk luft 

God bebyggd miljö 

 

Detta område kopplar mot hållbarhetsmålen: 

Mål 3: Hälsa och välbefinnande 

Mål 7: Hållbar energi för alla 

Mål 11: Hållbara städer och samhälle 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna 
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RESURSANVÄNDNING 

 Minskad mängd avfall och nedskräpning

Karlskoga kommun strävar mot att minska mängden avfall och

nedskräpningen i kommunen.

 Hållbar avfallshantering

Karlskoga kommun använder avfallet som en resurs och verkar för

en långsiktig hållbar avfallshantering.

 Produktinköp

I Karlskoga kommuns organisation görs medvetna och prioriterade produktinköp, som

bidrar till en minskad konsumtion.

 Användning och exponeringen av farliga kemikalier

Karlskoga kommunen arbetar för att kemikaliehanteringen och exponeringen av farliga

kemikalier i kommunens verksamheter förbättras och är säker.

 Hållbar byggnation

All nyproduktion och tillbyggnad uppfyller kriterierna för ”Miljöbyggnad silver” (ett

system för miljöcertifiering av byggnader).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlskoga kommun har en hållbar konsumtion och avfallshantering där det är lätt att göra rätt 

Styrdokument 

Kemikalieplan för en giftfri förskola 

Avfallsplan 

Upphandlingspolicy 

Detta område kopplar mot miljökvalitetsmålen: 

Giftfri miljö 

God bebyggd miljö 

Begränsad klimatpåverkan 

Detta område kopplar mot hållbarhetsmålen: 

Mål 12: Främja hållbar konsumtions- och 

produktionsmönster 

Bakgrund 

Earth overshoot day som är det datumet där den ekologiska budget för året är förbrukad ,infaller allt tidigare 

för varje år som går. Det är viktigt att ta tillvara på de resurser som organisationen har behov av. På ett 

cirkulärt och hållbart sätt omhändertas det som förbrukas.  

Samhället utsätts idag för allt fler farliga kemiska ämnen som finns i produkter, varor och byggnader. Det 

finns också en viss okunskap om hur farligt det kan vara samt hur olika kemiska ämnen påverkar enskilt och 

tillsammans. Karlskoga kommun är en stor arbetsgivare och bedriver verksamheter där invånare i kommunen 

finns. För att minska risken att utsättas för farliga kemikalier är det därför viktigt att ha kunskap om vad som 

köps in, hur det förvaras och hanteras och det avfall som uppstår i de olika verksamheterna omhändertas 
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VATTEN 

 Miljökvalitetsnormer för vatten

Karlskoga kommuns verksamheter bedrivas på sådant sätt att god

vattenstatus uppnås och bibehålls.

 Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Karlskoga kommun följer vattenmyndighetens åtgärdsprogram för

vatten och har tagit fram lokala åtgärdsprogram för

vattenförekomster som inte uppnår MKN (miljökvalitetsnormer).

 Dagvatten

Hanteringen av dagvatten på mark och fastigheter som kommunen äger är hållbar och

klimatanpassad.

 Effektivisera dricksvattenanvändningen

I Karlskoga kommuns verksamheter används dricksvatten på ett effektivt sätt och för rätt

ändamål

 

 

 

 

 

I Karlskoga kommun ska alla vattendrag uppfylla god status och den framtida vattenkvaliten ska inte 

försämras. 

Styrdokument 

Vattenplanen 

Översiktsplan 

Detta område kopplar mot miljökvalitetsmålen: 

Bara naturlig försurning 

Ingen övergödning 

Levande sjöar och vattendrag 

Grundvatten av god kvalitet 

Detta område kopplar mot hållbarhetsmålen: 

Mål 6: Rent vatten och sanitet 

Mål 14: Hav och marina resurser 

Bakgrund 

Vatten är en av våra viktigaste resurser. Alla är vi beroende av rent vatten och det är en förutsättning för livet. 

Karlskoga ligger vackert efter Möckelns strand och har många  älvar som går genom kommunen. För att 

vattnet ska god kvalitet är det viktigt att det har en god ekologisk och kemisk status (klassning sker via EU:s 

vattendirektiv). De klimatförändringar som sker innebär en förändring i både vattenkvalitet och kvantitet. För 

att inte försämra den vattenkvalitet som finns i vattendrag är det viktig att aktivt arbeta med att förbättra de 

vattendrag där behov finns samt bevara de vattendrag som idag uppfyller god status.  
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SAMHÄLLSPLANERING 
 

 

 

 

 

 Trafikplanering i Karlskoga kommun – I Karlskoga 

kommun ges gång/cykel och kollektivtrafik högt prioritet i 

planering av såväl nya som befintliga samhällsmiljöer.  

 

 Hantera klimatförändringar - Karlskoga kommun 

förebygger och hanterar effekter av klimatförändringar genom 

strategisk planering och god samverkan mellan olika parter. 

 

 Stort och attraktivt cykelvägnät 

Karlskoga kommun ska arbeta för ett sammanhängande 

cykelvägnät med god standard och bra underhåll som gör det 

enkelt och attraktivt att välja cykeln oavsett årstid. I 

Karlskoga kommun är det enkelt att som cyklist upptäcka och 

hitta i kommunen. Barn ska ha möjlighet att cykla säkert till skolan.  

 

 Tätortsnära natur 

Lättillgängliga naturområden som bjuder in till rekreation och utevistelse finns på 

bekvämt avstånd från bostaden. Förvaltningen ska utöver tillgängligheten ske så att 

biologisk mångfald gynnas. 

 

 Kommunens skogsinnehav 

Karlskoga kommuns skogsinnehav har tre huvudsyften, dels att ge kommunens invånare 

tillgång till sociala värden som friluftsliv och rekreation, dels att bidra till att värna natur- 

och kulturvärden, samt att ge utrymme för en växande stad. Oavsett skälet till 

skogsinnehav ska förvaltningen ske på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. 

 

 Värdeful åkermark  

På den jordbruksmark Karlskoga kommun själv äger ska långsiktigt hållbara 

brukningsmetoder användas som i första hand säkrar hållbara kretslopp av näringsämnen 

och vatten och som gynnar den biologiska mångfalden. Den ska ge kommunens invånare 

tillgång till sociala värden och kulturmiljövärden förknippade med ett öppet 

odlingslandskap, samt ge utrymme för en växande stad. . Sammanhängande 

jordbruksmarkytor som är rationella att bruka ska så långt det är möjligt behållas för 

matproduktion. 

 

 

 

Karlskoga kommun äventyrar inte nästa generations möjligheter att leva hållbart. I kommunen finns det 

närhet till grönområden och goda möjligheter att välja transporter med begränsad miljö- och 

klimatpåverkan. 
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Styrdokument 

Vattenplan 

Grönstrukturplan 

Cykelplan 

Översiktsplan 

 

Detta område kopplar mot miljökvalitetsmålen: 

Begränsad klimatpåverkan 

Frisk luft 

Giftfri miljö 

God bebyggd miljö 

 

Detta område kopplar mot hållbarhetsmålen: 

Mål 4: God utbildning för alla  

Mål 10: Minskad ojämnlikhet  

Mål 11: Hållbara städer och samhälle 

 

Bakgrund 

 Det är hård konkurrens om den mark som finns och det är därför viktigt att använda den på ett hållbart sätt. 

Karlskoga kommun är en växande kommun. Det är viktigt att kommunen byggs upp och planeras så att de 

miljöproblem som finns idag minimeras till nästa generation.  
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Styrdokument 

Grönstrukturplan 

BIOLOGISK MÅNGFALD 

 Rik biologisk mångfald

Karlskoga kommun arbetar aktivt för bevarande av en rik

biologisk mångfald. Detta genom anpassad planering och

utveckling av kommunen inklusive skötsel och förvaltning av

kommunens fastigheter och övriga tillgångar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Karlskoga kommun är den biologiska mångfalden en är värdefull tillgång som skyddas och bevaras 

på ett hållbart sätt. 

Detta område kopplar mot miljökvalitetsmålen: 

Levande sjöar och vattendrag 

Myllrande våtmarker 

Levande skogar 

Ett rikt odlingslandskap 

Ett rikt växt- och djurliv 

Detta område kopplar mot hållbarhetsmålen: 

Mål 11: Hållbara städet och samhälle 

Mål 15: Ekosystemet och biologisk mångfald 

Bakgrund 

Fungerande ekosystem är en förutsättning för livet på planeten och biologisk mångfald är grunden. Med en 

större biologisk mångfald är ekosystemen bättre rustade att bidra till stabilitet och att klara av yttre påverkan, 

t.ex. förändrat klimat, ökade nederbördsmängder, större temperaturförändringar, ökade halter gifter i miljön,

etc. Ett fortsatt överutnyttjande av jordens resurser leder till en utarmning av den biologiska mångfalden. 

Förstörelsen av livsmiljöer och överexploatering är globala problem som gör att arter försvinner i allt 

snabbare takt världen över. Fungerande ekosystem är en livsavgörande resurs för människan som är beroende 

av att kunna bruka jorden, pollinering av växter, mat från hav och land, m.m. Hotas den biologiska 

mångfalden hotas även vår överlevnad. 
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Ansvar 

Huvudansvaret finns hos kommunsstyrelsens ledningskontor och kommunens miljöstrateg ansvarar för 

ledning och samordning av arbetet och uppföljningen av miljöprogrammet. Samtliga nämnder och dess 

förvaltningar har ansvar för att ha god kännedom om uppsatta mål, aktivt arbeta med och ta ansvar i 

sitt arbete kopplat till programmet. 

Implementering 

Miljöprogrammet är kommunens övergripande dokument för kommunens miljöarbete och innehåller 

övergripande mål inom varje fokusområde. Varje fokusområde har underliggande styrdokument som 

innehåller detaljerade mål och åtgärder. Åtgärderna beskriver mer direkt vad förvaltningarna ska utföra 

för att uppnå de politiska målen i programmet.  

Miljöprogrammet och dess underliggande styrdokument följs upp årligen av kommunstyrelsens 

ledningskontor. Uppföljningen ger en sammanställd bild och fortsatt planering för arbetet av 

programmet.   

För att kommunen ska ha ett långsiktigt miljöarbete gäller programmet mellan 2021-2030. 

Kommunen ska under dessa år arbeta för att målen i programmet ska förverkligas. 

Miljöprogrammet kommer att revideras vid behov, men aktualitetsförklaras vid varje mandatperiod. 




