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Inledning 
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd tar fram en verksamhetsplan 
för det miljöstrategiska arbetet inom Hofors, Ockelbo och Sandvikens 
kommuner. Planen beskriver vilka arbetsuppgifter som ska utföras samt visar 
prioriteringen utifrån befintliga resurser. Verksamhetsplanen för den 
miljöstrategiska uppgiften beslutas av alla tre kommunernas 
kommunstyrelser för tydligare förankring i organisationen.  
 
Inom hållbarhetsarbetet ansvarar nämnden enligt reglementet även för 
kommunernas energi- och klimatrådgivning samt det strategiska 
naturvårdsarbetet.  

Verksamhetsplanens innehåll 
I verksamhetsplanen bryter verksamheten ner nämndens och 
kommunstyrelsernas mål och mått. Enheten har därefter tagit fram en 
detaljerad planering för verksamhetsområdet. Detta dokument, tillsammans 
med bilagan, utgör verksamhetsplanen för det miljöstrategiska arbetet inom 
Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner. 

Resurser 
2,2 tjänster, vilket ger 2 455 timmar planeringsbar tid. 
 
Verksamheten föreslår att vi under 2021 ska fördela arbetet enligt nedan: 
 
 Andel av 

tillgängliga 
resurser 

Andel av en 
heltidstjänst 

Miljöstrategiskt målarbete; 
Framtagande av miljöstrategiskt program för 
Ockelbo samt miljöstrategisk målstyrning 
för Hofors och Sandviken 

40% 88% 

Miljöstrategiskt målarbete; 
Stödja verksamheter i arbetet med mål, 
implementering, utbildningar och 
informationsaktiviteter kopplat till 
miljöstrategiska mål 

10% 22% 

Miljöstrategiskt målarbete; 
Nulägesbeskrivning och arbete med 
uppföljning av antagna miljöstrategiska mål 

25% 55% 

Utveckla verksamheten och söka externa 
medel 

10% 22% 

Regional samverkan; Miljöforum, 
åtgärdsprogram miljömål, Kretsloppsplan 
mm 

10% 22% 

Enkäter, remisser och övriga förfrågningar 5% 11% 
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Kort beskrivning av verksamhetsområdet 
Enligt reglementet svarar Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd för 
kommunernas strategiska miljöarbete. Det innefattar uppgifter internt inom 
kommunorganisationerna. Området innehåller också utbyten på läns- och 
riksnivå. 
 
Internt inom kommunorganisationerna är den miljöstrategiska funktionen en 
viktig resurs i arbetet med att följa upp och bidra till att minska 
verksamheternas miljöpåverkan.  
 
Den miljöstrategiska funktionen kommer att förstärkas med en 
miljöcontroller som ska göra nulägesbeskrivningar av miljötillståndet samt 
arbeta med miljöuppföljning av olika slag och kunna bidra med analyser 
över utmaningar och bristområdet samt vilka insatser som behövs.  
 
Under året kommer fokus ligga på att ta fram miljöstrategisk målstyrning för 
Hofors och Sandvikens kommuner samt att slutföra framtagandet av 
Miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun. I det arbetet är analyser och 
underlag viktiga för en god prioritering av kommande insatser för att uppnå 
uppsatta miljömål samt för uppföljning av genomförda insatser. För största 
miljönytta kommer vi att prioritera uppföljning som kopplar till 
kommunernas egna mål.  
 
Vi vill under året även utveckla samarbetet med bl.a. energi- och klimat-
rådgivningen samt andra verksamheter vars arbete faller in under något av 
målområdena för miljöstrategiskt arbete: ”Robusta ekosystem”, 
”Klimatneutralt samhälle” och ”Ren och giftfri vardag” för att, tillsammans 
med de nya miljöstrategiska målen, bättre se hur vi arbetar tillsammans mot 
de gemensamma, tydliga och ambitiösa miljömål som krävs för att skapa ett 
hållbart samhälle. (Se bild nedan.) 
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Vi fortsätter vara deltagare i projektet Glokala Sverige för att få stöd i arbetet 
med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen och vi fortsätter söka 
externa medel för att utveckla och utöka den miljöstrategiska verksamheten.  
 
Den miljöstrategiska funktionen är kontaktperson för Agenda 2030-projektet 
Glokala Sverige, Klimatkommunerna (Sandviken), Sveriges Ekokommuner 
(Ockelbo), den fungerar som remissinstans i miljö-, hållbarhets- och 
klimatfrågor samt är kommunernas representant i regionala styrgruppen 
Miljöforum där samverkan i länet, liksom kontaktperson för kommunerna i 
arbetet med att ta fram en ny Kretsloppsplan (fd avfallsplan).   

Uppföljning 

Uppföljning av denna verksamhetsplan kommer att ingå i Miljö- och 
hållbarhetsenhetens ordinarie uppföljning vid varje tertials slut. 
Återrapportering sker i respektive kommuns bokslut. 

  

Hållbart 
samhälle 
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Bilaga 1 
 
Planerade aktiviteter under 2021: 
 
 Avsluta framtagandet av ett miljöstrategiskt program för Ockelbo 

kommun 
 Ta fram målstyrning inom det miljöstrategiska området för 

Sandviken och Hofors kommuner 
 Stödja andra verksamheter i miljöstrategiska frågor kopplat till 

miljöstrategiskt målarbete 
 Stödja Inköpskontoret kring miljökrav i upphandling 
 Stödja nätverket för hållbart näringsliv, Sandviken 
 Hantera inkommande ärenden, såsom remisser, frågor, förslag och 

enkäter 
 Löpande informera KS i Sandviken, Hofors och Ockelbo samt 

nämnden om pågående arbete samt aktuella frågor 
 Driva nätverket Hållbart Sandviken, internt i kommunkoncernen 
 Delta i regionala samverkansarenor, såsom Miljöforum (regional 

styrgrupp för samordning av arbetsgrupper i Gävleborg) och arbete 
med åtgärdsprogram för miljömål.  

 Kontaktperson för kretsloppsplanegrupp, lokalt i Sandviken, Hofors 
och Ockelbo 

 Söka externa medel för riktade insatser i de tre kommunerna 
 


