
Överenskommelser 
kring åtgärdsarbete 

för miljömål 
och klimatanpassning



Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat kommuner 
tagit fram åtgärdsprogram gällande miljömål samt klimat- 
och energiarbete och en handlingsplan för klimatanpass-
ning. Åtgärderna ska genomföras till år 2020. 

För att driva arbetet framåt och synliggöra kommuners och 
övriga aktörers miljö- och klimatarbete skrivs nu överens-
kommelser kring genomförande av åtgärder under perioden 
2015–2020. 

 
Ljusdal är inte bara till ytan Gävleborgs läns största kommun. Vi 
vill också tänka stort, att vara så som kommunens vision uttrycker 
det ”ett samhälle genomsyrat av mångfald, jämlikhet och  
jämställdhet, en kommun där hållbarhet och ekologiskt tänkande 
är fundamentalt. Nya generationer ska ha sina möjligheter. Till 
dessa vill vi nu bidra.”  

Vi måste därför bedriva ett aktivt miljöarbete, värna naturen 
och medvetet arbeta för en sund och framtidsinriktad livsmiljö i 
kommunens alla delar, i tätorter såväl som på landsbygd. Denna 
överenskommelse är en bit på väg mot ett hållbart samhälle, men 
mycket återstår. Ljusdals kommun kommer därför inte att låta sig 
nöjas med dessa åtgärder, utan fortsätter arbetet med ständiga 
förbättringar och utveckling av det hållbara samhället.    
 
Genom denna överenskommelse med länsstyrelsen om miljö- 
arbete och klimatanpassning vill Ljusdals kommun, i samarbete 
med flera aktörer, utveckla det arbete som på sikt kan förverkliga 
det som kommunens vision är en ledstjärna för. Genom denna 
överenskommelse med Länsstyrelsen om miljöarbete och klimat-
anpassning vill Ljusdals kommun, i samarbete med flera aktörer, 
utveckla det arbete som på sikt kan förverkliga det som  
kommunens vision är en ledstjärna för.

Överenskommelse om åtgärder inom 
miljömål, klimat och energi samt 
klimatanpassning
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Ljusdals åtagande Bidrar till åtgärdsprogram Bidrar till miljömål

1 En omställning till fossilfri fjärrvärme- 
produktion görs av samtliga Ljusdal Energis 
anläggningar till år 2020. (Ljusdal Energi)

48. Energi- 
hushållning i  
samhällsplaneringen

Begränsad klimatpåverkan

2 Fria fiskvägar etableras från Hennan till 
Ljusnan (Leåns vattensystem). (Ljusdal 
Energi)

1. Levande och 
vandringsbara 
vattendrag

Levande sjöar och 
vattendrag

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

Ett rikt växt- och djurliv

3 Minst 50 procent av matavfallet i  
kommunen ska källsorteras. (Ljusdal 
Energi)

59. Minska avfallet Begränsad klimatpåverkan

Giftfri miljö

God bebeyggd miljö

4 En våtmark anläggs vid Lappmyrans deponi 
för rening av lakvatten. (Ljusdal Energi)

36. Dagvatten- 
strategi

Giftfri miljö

5 All belysning som Ljusdalshem råder över 
byts till armaturer med LED-teknik till år 
2020. (Ljusdal Hem)

47. Höjda energi- 
krav i byggnader

Begränsad klimatpåverkan

6 Till år 2020 ska 25 procent av bolagets bilar 
vara någon form av miljöbil. (Ljusdal Hem)

50. Energieffektiva 
fordonstransporter

54. Fordon med 
förnybar energi

Begränsad klimatpåverkan

God bebyggd miljö

7 Minst två solenergidrivna anläggningar 
för produktion av el skall vara i drift till år 
2020.   (Ljusdal Hem)

55. Förnybar  
småskalig energi- 
produktion

Begränsad klimatpåverkan

God bebyggd miljö

Ljusdals åtagande Bidrar till åtgärdsprogram Bidrar till miljömål

8 Två laddstationer för elbilar, tillgängliga 
för allmänheten, ska byggas i Ljusdals 
centralort. Detta ska ske i samarbete mellan 
kommunens förvaltningar, Ljusdal Energi AB 
och Ljusdals hem AB. (Samhällsutvecklings-
förvaltningen)

56. Förnybara  
drivmedel

Begränsad klimatpåverkan

God bebyggd miljö

9 Cykelväg mellan Ljusdal och Järvsö ska vara 
klar senast år 2020. (Samhällsutvecklings- 
förvaltningen)

66. Ökat miljö- 
anpassat resande

67. Hållbart 
resande

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

God bebyggd miljö

10 All gatubelysning som ombesörjs av  
kommunen byts till LED-teknik fram till år 
2020. (Samhällsutvecklingsförvaltningen)

47. Höjda energi- 
krav i byggnader

Begränsad klimatpåverkan

11 Kommunen ska aktivt delta i den  
europeiska trafikantveckan varje år fram till 
år 2020. (Samhällsutvecklingsförvaltningen)

57. Bra miljöval i 
vardagen

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

God bebyggd miljö

12 En fiskevårdsplan med åtgärdsprogram ska 
upprättas för Voxnans avrinningsområde.
(Samhällsutvecklingsförvaltningen)

1. Levande och 
vandringsbara 
vattendrag

Levande sjöar och 
vattendrag

Hav i balans samt en 
levande kust och skärgård

Ett rikt växt- och djurliv

13 En kommunal organisation för att  
kontinuerligt genomföra fiskevårdsåtgärder 
utifrån fiskevårdsplanerna ska upprättas. 
(Samhällsutvecklingsförvaltningen)

1. Levande och 
vandringsbara 
vattendrag

Levande sjöar och 
vattendrag

Hav i balans samt en 
levande kust och skärgård

Ett rikt växt- och djurliv

14 Ett avloppsprojekt med åtgärdskrav på 
bristfälliga enskilda avlopp ska genomföras. 
(Samhällsutvecklingsförvaltningen)

37. Enskilda avlopp Giftfri miljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och 
vattendrag

Grundvatten av god 
kvalitet

15 Luftkvalitetsmätningar ska genomföras i 
centralorterna Ljusdal, Järvsö samt Färila. 
(Samhällsutvecklingsförvaltningen)

38. Minska luft-
föroreningar och 
buller

Frisk luft

God bebyggd miljö
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Ljusdals åtagande Bidrar till åtgärdsprogram Bidrar till miljömål

16 En översyn av utomhusmiljöer, med  
tillhörande åtgärdsprogram, ska genom-
föras på samtliga förskolor och skolor. 
Åtgärderna ska vara genomförda senast år 
2020.  
(Utbildningsförvaltningen)

39. Utomhusmiljö 
runt skolor och 
förskolor

Frisk luft

Säker strålmiljö

God bebyggd miljö

17 Solexponering ska särskilt tas i beaktning vid 
översynen av samtliga förskolor och skolor. 
(Utbildningsförvaltningen)

40. Minska barns 
solexponering

Säker strålmiljö

18 Samtliga av kommunens förskolor, skolor 
och fritidshem ska vara ”kemikaliesmarta” 
genom att nyinköp av pedagogiskt materiel, 
inredning, livsmedel, städartiklar med mera 
ska ha godkänd miljömärkning.  
(Fortlöpande planering, information och 
kompetensutveckling ska ske inom  
området). (Utbildningsförvaltningen)

61.Offentlig 
upphandling

Giftfri miljö

Begränsad klimatpåverkan

19 Bränsleförbrukningen för bilpoolens  
fordon ska minska med 10 procent fram till 
år 2020. (Omsorgsförvaltningen)

50. Energieffektiva 
fordonstransporter

Begränsad klimatpåverkan

God bebyggd miljö

20 Användningen av förnybara drivmedel i  
bilpolen ska öka med 15 procent fram till år 
2020. (Omsorgsförvaltningen)

54. Fordon med 
förnybar energi

Begränsad klimatpåverkan

21 Senast år 2020 ska 25 procent av råvarorna 
(inköpsvolymen) i kostservice produktion 
vara ekologiska. (Omsorgsförvaltningen)

61. Offentlig 
upphandling

Giftfri miljö

Ett rikt odlingslandskap

God bebyggd miljö

22 Senst år 2020 ska10 procent av råvarorna 
(inköpsvolymen) i kostservice produktion 
närproducerade. (Omsorgsförvaltningen)

61. Offentlig 
upphandling

Giftfri miljö

Ett rikt odlingslandskap

God bebyggd miljö

Ljusdals åtagande Bidrar till åtgärdsprogram Bidrar till miljömål

23 All ärendehantering digitaliseras i de 
kommunala förvaltningarna, från inkomna 
handlingar, kallelser, beslutsförslag och 
beslut till den slutgiltiga arkiveringen. 
(Kommunledningskontoret)

59. Minska avfallet Begränsad klimatpåverkan

Giftfri miljö

God bebyggd miljö

24 Digitala lönespecifikationer redovisas online 
i lönesystemet eller skickas via e-post till 
samtliga anställda (pappersversion skickas 
endast efter begäran från anställd).  
(Kommunledningskontoret)

59. Minska avfallet Begränsad klimatpåverkan

Giftfri miljö

God bebyggd miljö

25 Digitala möten underlättas genom  
utbildning till samtliga anställda samt 
uppdatering och koordinering av teknik.  
 
Krav ställs på bland annat Länsstyrelsen och 
andra myndigheter att möjliggöra digitala 
möten.  
(Kommunledningskontoret)

67. Hållbart 
resande

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

God bebyggd miljö

26 En miljöstrategfunktion med en anställd 
miljöstrateg ska inrättas direkt under 
kommunledningen.  
(Kommunledningskontoret)

Flertalet åtgärder Flertalet miljömål
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Per Bill

Landshövding 
Länsstyrelsen Gävleborg

Lars Molin

Kommunalråd
Ljusdals kommun

Överenskommelse om åtgärder  
inom miljömål, klimat och energi  

och klimatanpassning

Ljusdals kommun åtar sig att fram till år 2020 genomföra 
ovanstående åtgärder ur åtgärdsprogrammet för  

klimat och miljö och den regionala handlingsplanen  
för klimatanpassning. Ljusdals kommun kommer också att 

bidra med underlag till Länsstyrelsens årliga 
uppföljning av åtgärderna.

Länsstyrelsen åtar sig att bistå Ljusdals kommun i arbetet 
med att genomföra åtgärderna, genom kompetens och 
samordning av regionala nätverk och erfarenhetsutbyte. 
Vidare åtar sig Länsstyrelsen att genomföra uppföljning 
av åtgärdsprogrammet årligen och handlingsplanen för 

klimatanpassning vartannat år.
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