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Frisk luft

(1.1.2 Mprg)
Energianvändningen ska årligen
minska minst med tre procent.

Energianvändningen ska
årligen minska minst med tre
procent (Mprg 1.1.2)
KVARSTÅR

Friskt vatten

Biologisk mångfald

Kommentar

(1.2 Mprg) Verksamheten är
fossilbränsleoberoende år 2020.
UTGÅR

Två oljepannor finns
(SIP+EIP). Tas bort i
samband med planerade
ombyggnationer.
Arbetsmaskiner byts ut
enligt plan för
investeringar. Tar mellan
5-10 år. Funktion och
driftsäkerhet prioriteras.

(1.2 Mprg) Verksamheten är
fossilbränsleoberoende år 2020.
UTGÅR

Avser bil för
persontransport på
Träffpunkten. Byte
pågår.

(2.1.2 Mprg) Minska
användningen av konstgödsel
UTGÅR

Förvaltningen ska arbeta för
att minska
konstgräsplanernas negativa
miljöeffekter (Mprg 2.2.4)
NYTT

Förvaltningen bedömer
att gödning av planer är
optimerad utefter
jordkvalitet och slitstyrka
och ser inget alternativ
till nuvarande
gödningsrutinerna.

(2.2.4 Mprg) Vattenkvaliteten vid
kommunens sjöar och strandbad
ska förbättras
UTGÅR

Målet avser att mäta
vattenkvaliteten. Denna
uppgift utförs oavsett om
mål finns eller ej.

(3.1.2, 3.2 Mprg) Drift av
grönstruktur och vattenområden
ska stärka biologisk mångfald
och främja rekreativa kvaliteter
UTGÅR

Förvaltning av
kommunens grönstruktur
ligger till all väsentlighet
inom tekniska nämnden.

(3.3,1.1 Mprg) Biblioteken ska
stärka allmänhetens kunskap
och medvetenhet så att målen
om frisk luft, friskt vatten,
biologisk mångfald samt god
bebyggd miljö kan uppnås.

Biblioteken ska stärka
allmänhetens kunskap och
medvetenhet så att
kommunens miljömål kan
uppnås (Mprg 1.1, 3.3)
OMFORMULERAT

God bebyggd miljö

(4.3.2 Mprg)
Idrottsanläggningarna ska
sortera sitt avfall.

Idrottsanläggningarna ska
sortera sitt avfall (Mprg
4.3.2)
KVARSTÅR

Giftfri miljö

(5.4.2 Mprg) Vid upphandling av
varor, tjänster och entreprenader
ska miljökrav ställas i enlighet
med Upphandlingsmyndighetens
avancerade nivå.
UTGÅR
(5.2.1, 5.2.2 Mprg) Användning
av bekämpningsmedel ska
minimeras och bästa
miljövänliga alternativ ska
användas

Kompetens för
bedömning av
måluppfyllnad ligger hos
upphandlingsenheten.

Användning av
bekämpningsmedel ska
minimeras och bästa
miljövänliga alternativ ska
användas (Mprg 5.2.1, 5.2.2)

Förvaltningen bedömer
att användningen av
bekämpningsmedel är
på en miniminivå. Målet
kvarstår men kommer ej
att rapporteras
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Kommentar

KVARSTÅR
(5.5.2 Mprg) Fritidsgårdarna ska
sträva efter att minst 50 % av de
livsmedel som köps in ska vara
ekologiska.
UTGÅR

Fritidsgårdarna ska stimulera
till kunskap och delaktighet
kring kommunens miljömål.
(Mprg 5.5.2)
NYTT

Störst miljöeffekt uppnås
om ungdomarna
involveras och
engageras i miljöarbetet.
Ekologiska inköp är en
del av detta arbete men
svårt att följa upp för
fritidsgårdarnas
caféverksamhet som har
ett rörligt utbud med
inköp från flera
leverantörer.

