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Miljöpolicy
1. Miljöarbetet och dess syfte
Kommunens miljöarbete skall syfta till en effektiv användning av energi
och råvaror, ett hållbart utnyttjande av förnybara resurser samt minimering
av skadliga miljöeffekter. Kretsloppslösningar skall eftersträvas.
Miljöarbete är all verksamhet som har betydelse för kommunmedborgarnas
hälsa och naturens ekologiska funktion.
2. Prioritering
Miljöarbete skall prioriteras som en av de strategiskt viktigaste
verksamheterna inom kommunen och varje del av kommunens
arbetsområde skall ta sitt ansvar för miljöfrågorna.
3. Miljöanpassad styrning
Riktlinjer, program och rutiner skall miljöanpassas och integreras som en
naturlig del av den politiska styrningen av de kommunala
verksamhetsområdena.
4. Förbättringsprocess
Kommunens miljöarbete skall kontinuerligt förbättras med hänsyn till
teknisk och kunskapsmässig utveckling och naturens och folkhälsans behov
samt kommunmedborgarnas förväntningar.
5. Uppfyllande av miljömål
Kommunen skall ta sitt ansvar för att nationella, regionala och
internationella miljömål uppfylls.
6. Anställdas motivation
Kommunen skall utbilda och motivera anställda att utföra sina
arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.
7. Kommunens verksamhet
Den verksamhet som kommunen bedriver skall utvecklas så att den medför
minimal inverkan på miljön och utnyttjar energi- och natur-resurser på ett
effektivt sätt. Ur energisynpunkt skall förnybara energislag prioriteras
framför fossila bränslen.
8. Rådgivning
Kommunen skall genom information, rådgivning och utbildning befrämja
miljömässigt positiva beteenden och livsstilar hos allmänheten. Av särskild
vikt är att uppmuntra sådana hos ungdom och uppväxande generationer.
9. Upphandling
Vid inköp och upphandling skall miljöfrågorna särskilt beaktas.
10. Entreprenörer och leverantörer
Kommunen skall ställa samma krav på alla entreprenörer och leverantörer,
som på den egna verksamheten.
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11. Katastrofberedskap
Kommunen skall upprätta beredskapsplaner mot tänkbara miljökatastrofer
och miljöolyckor.
12. Förhandsbedömning
Innan ny verksamhet som kan ha inverkan på miljön påbörjas eller en
gammal avslutas skall miljökonsekvenserna bedömas.
13. Teknikspridning
Kommunen skall bidra till att sprida miljöanpassad teknik och
miljömedvetet handlande till såväl näringsliv, offentlig sektor som
allmänhet.
14. Gemensam strävan
Kommunen skall bidra till att utveckla strategier, program, utbildning och
samarbetsformer inom näringsliv, offentlig sektor och ideella
organisationer, för att stärka miljömedvetandet och skyddet av miljön.
15. Nämndansvar
Det åvilar varje nämnd att ansvara för att den egna verksamheten utformas i
enlighet med kommunens fastställda miljöpolicy.
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