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Den 25 september 2015 antog FN:s medlems-

länder Agenda 2030 för en hållbar utveckling. 

Agendan innehåller bland annat 17 globala mål 

och 169 delmål. Genom Agendan har världens 

ledare förbundit sig till att avskaffa extreme  

fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i 

världen, främja fred och rättvisa samt lösa  

klimatkrisen. För att nå målen i Agenda 2030  

behöver det ske en kraftansträngningen på  

regional och lokal nivå. Kostnaden för ett hållbart 

samhälle måste vägas mot kostnaden av de  

konsekvenser som det innebär att misslyckas med 

omställningen. 

 

 

Markaryds kommun är en växande kommun som 

ska ha en långsiktig hållbar utveckling. För att 

detta ska vara möjligt att uppnå ska kommunens 

samtliga verksamheter bedrivas effektivt och  

säkerställa en hälsofrämjande, jämlik livskvalitet 

där graden av miljöpåverkan är så liten som  

möjligt.  

Markaryds kommun har ett stort ansvar när det 

gäller att driva hållbarhetsarbetet framåt i  

kommunen, dock är ett samarbete mellan  

näringslivet en förutsättning för samhällets  

tillväxt och omställning till ett hållbart samhälle.  

Markaryds kommun vill med denna plan  

integrera de globala målen i den ordinarie  

verksamheten och visa på en medvetenhet och en 

vilja att arbeta för en hållbar utveckling.  

De globala målen inkluderar både Sveriges miljö-

kvalitetsmål och folkhälsomålen. Genom att  

använda de globala målen som utgångspunkt  

skapas en heltäckande och strukturerad metod för 

arbetet framåt. Det är viktigt att denna plan blir ett 

styrande dokument för hela den kommunala  

organisationen och verksamheten då det är på lokal 

nivå som de globala målen omsätta i praktisk  

handling.  

 

Varje val vi gör i vår vardag spelar  

roll –  vad vi äter till middag och om  

vi tar bilen en korta sträcka istället  

för att gå eller cykla.  

 

Det är vi som nu bor och lever här 

som skapar framtiden i Markaryds 

kommun och den närmiljö vi har om-

kring oss! 



 Indikator (ansvarig) Målvärde 2020 Utfall 2020 Målvärde 2021 

Agenda 2030 Göra en nulägesanalys över vilka mål/delmål det arbetas med idag. 

Ta fram en hållbarhetsstrategi som ersätter Agenda 2030-planen. 

Hållbarhetsbokslut  ersätter miljöbokslutet, barnbokslut etc. 

(Samtliga förvaltningar) 

- - Ja/Nej 

Kemikalier     Kartlägga, dokumentera och rapportera in befintliga kemikalier inom 

kommunal verksamhet som bör fasas ut  

(Kommunstyrelseförvaltningen/Tekniska förvaltningen) 

Ja/Nej Nej Ja 

Ta fram en handledning för hur man ska ställa kemikaliekrav vid upp-

handling  

(Kommunstyrelseförvaltningen/Tekniska förvaltning). 

Ja/Nej Nej Ja 

Vår närmiljö Andel invånare som, enligt polisens trygghetsmätning, anser att ned-

skräpning/skadegörelse är ett problem.  

(Kommunstyrelseförvaltningen) 

< 43 Följs upp vid årsskiftet < 38 

Andel invånare som, enligt polisens trygghetsmätning, anser att skadegö-

relse är ett problem  

(Kommunstyrelseförvaltningen) 

< 32 Följs upp vid årsskiftet < 26 

Antal meter nya GC-vägar i meter  

(VA/Gata-Parkenheten)  

> 1 105  > 1 

Kommunal städvecka i samband med ”Håll Sverige Rent”. 

(Kommunstyrelseförvaltningen/Tekniska förvaltningen) 

Ja/Nej Nej Ja/Nej 

Kommunal miljövecka/Hållbara Markaryd en gång årligen med semi-

narier, kompetensutveckling mm i vilken förskolor, skolor, kommunala 

arbetsplatser mm deltar  

(Kommunstyrelseförvaltningen/Tekniska förvaltningen) 

Ja/Nej Nej Ja/Nej 

Utdelning av Markaryds kommuns hållbarhetspris årligen till en person, 

verksamhet, företag mm liknande som utfört något positivt för miljön 

(Miljöstrateg) 

Ja/Nej Nej Ja/Nej 

Livsmedel  Öka andelen inköp av färskt kött med svenskt ursprung 

(Socialnämnden) 

99 % Följs upp vid årsskiftet 100 % 

Öka andelen inköp av livsmedel med svenskt ursprung. 

(Socialnämnden) 

> 70 %   Följs upp vid årsskiftet > 70 % 

Andel ekologiska livsmedel av totala kostnaden för livsmedelinköp 

(Socialnämnden) 

25 % 25 % > 25 % 

Klimat I Markaryds kommun ska all kommunal nybyggnation vara av lågenergi-

modell (t ex nära noll-energihus) senast år 2020  

(Fastighetsenheten) 

 Ja/Nej Ja Ja/Nej 

Energi  Antal kWh energianvändning per kvadratmeter BRA. 

(Fastighetsenheten) 

< [80 % av energi-

användning 2009] 

Följs upp vid årsskiftet < 151 

Transporter  Inrätta en kommunal bilpool för att öka antalet resor med tjänstebilar 

(Kommunstyrelseförvaltningen)  

Ja/Nej Finansiell fordon-

leasing är  

upphandlad. 

Ja/Nej 

Utreda kostnad och konsekvenser  för att fr o m 2020 skapa en kommu-

nal fordonspark med fossilfria bränslen  

(Kommunstyrelseförvaltningen) 

Ja/Nej Arbetet har påbörjats Ja/Nej 

Vatten och  

avlopp  

En inventering av alla enskilda avlopp i kommunen ska vara klar 2020 

(Miljö- och byggenheten) 

Ja/Nej Nej Ja/Nej 

Alla undermåliga enskilda avlopp kommer att vara åtgärdade 2030  

(Miljö-och byggenheten) 

Ja/Nej - Ja/Nej 



I den länsgemensamma folkhälsopolicyn för Kronobergs 
län 2012–2015 valdes målområde 3 och 11 som särskilt 

prioriterade områden. Efter revidering av policyn kom-
mer dessa målområden vara fortsatt prioriterade vid si-
dan av målområde 1 som lyfts in som ett särskilt viktigt 

område i den reviderade policyn. Följande lokala mål 
formuleras för år 2018-2020. 

Folkhälsomål Indikator Målvärde Utfall 2019 Mål 2020 

Delaktighet och inflytande  
i samhället 
    

Nöjd Inflytande Index 
i SCB:s Medborgarundersök-
ning 
 

56 Följs upp vid årsskiftet > 56 

Andel valdeltagande > 86 % (riksdag) 
> 79 % (landsting) 
> 80 % (kommun) 
  

Val genomförs inte 2019 
 

Val genomförs inte 2020 
 

Barns och ungas  
uppväxtvillkor 
    

Andel elever i skolan som 
uppger sig vara trygga. 
  

100 % av eleverna i 
årskurs 5, 8 och 9  

Årskurs 5: 88 % 
Årskurs 8: 94 % 
Årskurs 9: 90 %  

100 % av eleverna i  
årskurs 5, 8 och 9  


