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Hållbarhetsutskottets verksamhetsplan för 2023 

 
Förslag till beslut 
Hållbarhetsutskottet fastställer förslag till verksamhetsplan för 2023. 
 
Ärendet 
Ekologienheten har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2023. Prioriterade 
aktiviteter kopplar an till ekoutskottets mål och berör områdena energi, klimat, 
ekologi och folkhälsa.  
 
 
 
Elin van Dooren 
Kommunekolog 
Enhetschef ekologienheten 
 
 
 
Bilagor 
Ekoutskottets verksamhetsplan för 2023.  
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Hållbarhetsutskottets verksamhetsplan för 2023 

 
Verksamhet  
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott verkar strategiskt för en hållbar utveckling av 
Ekokommunen Trosa. Hållbarhetsutskottet ska samordna och följa upp arbetet med 
kommunens övergripande hållbarhetsarbete inom ramen för Agenda 2030, vad 
avser ekologisk hållbarhet och folkhälsa.  
 
Förutom de prioriterade områdena för 2023 deltar ekologienheten aktivt i olika 
samverkansprojekt både internt och externt. Ekologienheten tar ställning till 
deltagande i nya projekt och aktiviteter som dyker upp under året.  
 
Hållbarhetsutskottets mål 

1. Minskad övergödning i Trosaån och Östersjön 
2. Minskad energianvändning från hushåll 
3. Minskade utsläpp av växthusgaser 
4. Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur 

(målet ej längre uppföljningsbart i Medborgarundersökningen) 
 
Utöver ovanstående mål så är biologisk mångfald och hållbar konsumtion viktiga 
frågor som ekoutskottet arbetar med, men där det idag saknas bra metoder för 
uppföljning på lokal nivå. Utskottet har inte något eget mål för folkhälsa, det fanns 
tidigare på kommunfullmäktige, men arbetar aktivt med folkhälsofrågor på olika 
sätt. Ofta kombinerat med andra hållbarhetsområden.    
 
Prioriterade aktiviteter 2023 
Övergripande hållbarhetsfrågor 
Miljöledningssystem  
Ekologienheten ansvarar för att sammanställa den årliga uppföljningen av 
verksamheternas miljöarbete enligt riktlinjerna för miljöledningssystemet. 
Ekologienheten tillhandahåller digital miljöutbildning samt erbjuder 
föreläsning/workshop för de verksamheter som önskar.  
Målområde: 1-4 
 
Miljöpris  
Utskottet utser årligen en person, grupp eller organisation som erhåller Trosa 
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kommuns miljöpris. Priset delas ut som erkänsla för en berömvärd insats för miljön 
och hållbar utveckling. 
Målområde: 1-4 
 
Hållbarhetsdagar 
För att uppmärksamma Trosa som ekokommun, belysa kommunens miljöarbete och 
visa på hur medborgare och företag själva kan bidra till en bättre miljö anordnas 
hållbarhetsdagar av olika slag under året. Dessa kan bestå av föreläsningar, 
guidningar eller andra aktiviteter. Bl.a. kommer aktiviteter att genomföras i 
samband med Sörmlands klimatvecka, mobilitetsveckan, krisberedskapsveckan, 
bilfria dagen, skräpplockardagar mm.   
Målområde: 1-4 + folkhälsa 
 
Agenda 2023 och Glokala Sverige 
Inför 2023 så har kommunfullmäktige antagit mål för Agenda 2030. Som ett led i 
det har kommunen gått med i det nationella nätverket Glokala Sverige, ett 
kommunikations- och utbildningsprojekt med syfte att höja kunskapen och 
engagemanget för Agenda 2030 i kommuner. Hur arbetet inom Glokala Sverige 
kommer att bedrivas klargörs under våren.   
Målområde: 1-4 + folkhälsa 
 
Åtgärdsprogram för Sörmlands miljö 
Länsstyrelsen har i dialog med aktörer i länet, däribland Trosa kommun, tagit fram 
regionala åtgärder för miljömålen för åren 2022-2026. Trosa kommun har åtagit sig 
att arbeta med 14 åtgärder inom områdena begränsa klimatpåverkan, levande 
skogar och landskap, hållbart samhälle och Livskraftiga vatten. Ekologienheten är 
samordnande för samtliga av åtgärder samt kontaktpersoner för 6 av åtgärderna.  
Målområde: 1-4  
 
Odla vardagsmaten 
Projektets syftar till att öka medvetenheten och kunskapen kring det egna ansvaret 
för hemberedskap samt stödja nya samverkansformer för en ökad matproduktion i 
Trosa kommun för bättre en miljö, folkhälsa och beredskap. I samarbete med 
näringslivsenheten.  
Målområde: 1, 3 + folkhälsa 
 
Ekologi  
Naturvård 
Följa skötselplanerna för de kommunala naturreservaten Kråmö, Lånestaheden och 
Tomtaklintskogen samt Natura 2000-området Borgmästarholmen. Fokus på 
betesdrift, översyn av stigar och informationsskyltar samt avverkning av 
granplantering och riskträd.  
Målområde: 4 + biologisk mångfald och folkhälsa 
 
Fiskvårdsprojekt  
Byggnation av fiskpassagerna i Trosaån är klara, men ekologienheten stöttar 
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tekniska kontoret i frågor som berör drift och funktion av fiskpassagerna och 
fiskräknare. Kommunekologen är också kommunrepresentant i Trosaåns 
fiskevårdsområdesförening som bl.a. via avtal med fiskeklubben hanterar 
fiskekortsförsäljning, fisketillsyn, fredningsområden och biotopvård.  
Målområde: biologisk mångfald 
 
VA-plan 
Stödja tekniska kontoret med ekologisk kompetens i framtagande av VA-plan och 
ny VA-policy för kommunen. Större delen av arbetet utfördes 2022.  
Målområde: 1, 3, 4 
 
Avfallsplan 
Stödja tekniska kontoret med ekologisk kompetens i framtagande av Avfallsplan för 
kommunen. Större delen av arbetet utfördes 2022.    
Målområde: 3 + hållbar konsumtion  
 
Lokala Natur- och vattenvårdsvårdsprojekt (LONA och LOVA) 
Ekologienheten deltar i flera olika statsbidragsfinansierade lokala natur- och 
vattenvårdsvårdsprojekt under året: bl.a. tillskapande av ängar, 
informationsprojekt om skog, naturskola, restaurering av salamanderdammar och 
restaurering av vattendrag och åtgärdsprogram för särskilda vattenområden. LONA 
och LOVA-projekten drivs av kommun, förening eller privatperson. Ansökningar, 
redovisning och administration för samtliga LONA-projekt sköts av ekologienheten.   
Målområde: 1, 4 + folkhälsa  
 
Folkhälsa 
Översyn av folkhälsoarbetet i övriga verksamheter  
Genomföra översyn av folkhälsoarbetet i övriga verksamheter för att se vilka behov 
som finns för att ytterligare stärka folkhälsoarbetet i kommunen.  
Målområde: folkhälsa    
 
Fördjupning inom Liv- och hälsa ung 
Fortsätta arbetet inom analysgruppen för Liv- och hälsa ung. Tillsammans med 
skolkontoret och socialkontoret ta fram en årlig enkät som komplement till den 
enkät som regionen gör inom Liv- och Hälsa ung vart tredje år. Fortsätta arbetet 
med utvecklingsgruppen i syfte att kunna lämna över arbetet framåt. 
Målområde: folkhälsa    
 
Övriga aktiviteter inom folkhälsa 
Marknadsföra och genomföra aktiviteter inom folkhälsa, se Hållbarhetsdagar. Dessa 
kan bestå av webinarier, guidningar eller andra aktiviteter.  
Målområde: folkhälsa    
 
Översyn av folkhälsostigar 
Kommunens folkhälsostigar i Vagnhärad och Trosa ska ses över. Vissa sträckningar 
kan behöva dras om och nya informationsfoldrar tas fram.  
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Målområde: folkhälsa    
 
Energi- och klimat 
Energi- och klimatrådgivning 
Bedriva gemensam energi- och klimatrådgivning till företag, privatpersoner och 
föreningar i kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. För energi- och 
klimatrådgivningen finns en egen verksamhetsplan framtagen som är godkänd av 
Energimyndigheten för programperioden 2021-2023. Under året ska en ny ansökan 
göras inför nästkommande programperiod med start 2024. Insatsprojektet Hela 
Sverige laddar riktar sig till företag, föreningar och småhusägare som vill skaffa 
laddplats. Arbetet inom insatsprojektet innebär sedvanliga rådgivningar, men också 
riktade webinarier och föreläsningar samt platsbesök. 
Målområde: 2, 3 
 
Energieffektivisering av kommunens egna fastigheter samt elberedskap 
Kontinuerlig samverkan med bl.a. tekniska kontoret och trobo om 
energieffektivisering samt beredskap för elbortfall. Övergripande samt 
verksamhetsanpassad intern rådgivning och information om elbesparing i 
verksamheterna. Fortsatt medverkan till energieffektiv upphandling vid om- och 
tillbyggnader. Särskilt fokus på att bygga upp den interna kompetensen om LCA-
analyser och system för miljövänliga byggmaterial samt miljöcertifiering av 
fastigheter under 2023.   
Målområde: 2-3 
 
Revidering av Energi- och klimatplan 
Kommunens energi- och klimatplan ska revideras under 2023. Utöver 
ekologienheten kommer övriga verksamheter vara inblandade i att ta fram förslag 
på åtgärder. Energi- och klimatplansgruppen besående av ekologichef, energi- och 
klimatrådgivare, samhällsbyggnadschef och teknisk chef planerar arbetet. 
Hållbarhetsutskottet samt ordf. och vice ordf. i planutskott och teknisk nämnd står 
för politisk förankring i revideringsarbetet.   
Målområde: 2-3 
 
Fjärrvärme  
Kontinuerliga möten med Statkraft för att vid varje lämpligt tillfälle se över 
möjligheten till att förtäta fjärrvärmen i kommunen samt föra dialog kring 
beredskapsfrågor utifrån att det är en samhällsviktig verksamhet.  
Målområde: 2-3 
 
Erbjudande om energi- och klimatrådgivning i skolan 
Skolor erbjuds besök av energi- och klimatrådgivarna som komplement till ordinarie 
undervisning. Skolor erbjuds även medverka i revidering av energi- och 
klimatplanen.   
Målområde: 2-3 
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Övrigt  
Målarbete  
I början av mandatperioden ska utskottets mål ses över och vid behov revideras.   
 
Studiebesök  
Utskottet planerar att tillsammans med teknik- och servicenämnden göra ett 
studiebesök på Syvab. När studiebesöket kan genomföras är beroende av när det 
är lämpligt utifrån interna processerna kring överföringsledning och avtal med 
Syvab.   
 
Förbund och föreningar  
Trosa ingår i flera förbund och föreningar. Ekologienheten har en central roll i 
Trosaåns Vattenvårdsförbund, Trosaåns Fiskevårdsområdesförening och 
Svealandskustens vattenvårdsförbund samt deltar aktivt i Sveriges Ekokommuner. 
Från och med 2023 ingår Trosa även i Glokala Sverige.  
 
Nätverk  
Aktivt deltagande i regionala och nationella nätverk inom ekologi, energi och 
folkhälsa.  
 
Samverkan internt  
Utöver ovanstående stödjer ekologienheten bl.a.  

- Tekniska kontoret i frågor rörande bl.a. vattenfrågor, Trosaån, skötsel av 
skog och mark, bidragsansökningar mm. 

- Samhällsbyggnadskontoret i frågor rörande bl.a. översiktsplan, detaljplaner, 
Ostlänken, strandskydd, vattenverksamhet.  

- Skolkontoret i frågor rörande bl.a. Grön Flagg, Hälsosam förskola och 
övergripande folkhälsofrågor.   

- Övriga verksamheter i arbetet med miljöledningssystemet, övriga miljö- och 
energifrågor samt folkhälsofrågor.  

 
Beredskap  
Även beredskapsfrågor hanteras inom enheten med fokus på att skapa en robust, 
motståndskraftig och hållbar kommun.   
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