I inköpsverksamheten ska miljöaspekterna vägas in och i förfrågningsunderlaget ska förvaltningarna och bolagen ställa krav som
gynnar de produkter, tjänster och transporter som är mest miljövänliga. Där så är möjligt bör lokala producenter anlitas. I den
mån kostnaderna för en miljövänlig produkt är högre än för andra
produkter ska en analys göras över miljövinsterna i förhållande till
fördyringen. Produkter som kan ge problem i processer och vid
hantering ska undvikas. Produkter med möjlighet till återbruk och
med resurssnåla egenskaper prioriteras. Vi ska sträva efter att byta
till produkter som är mindre skadliga för människan och miljön.
Vid all planering och vid alla beslut ingår miljöhänsyn som en
naturlig del

När vi planerar verksamheter, bygger och utvecklar påverkas under
lång tid boendeförhållanden, sociala villkor och system för transporter, energi, VA och avfallshantering. Såväl byggnadsmaterial
som energianvändning ska väljas så att minsta möjliga belastning
på miljön sker. Mer information finns att hitta i kommunens
energi- och klimatplan samt lokala miljömål.
Stimulera till återanvändning och återvinning

I så stor utsträckning som möjligt ska vi använda produkter som
kan återanvändas och återvinnas. I första hand ska vi arbeta för
att avfall inte uppkommer, i andra hand återanvänds, i tredje hand
återvinns och i fjärde hand energiutvinns. Vi ska också arbeta för
det är enkelt och lönsamt för kommunmedborgare och företag att
sortera och återvinna de varor som används.
Nyttja naturens resurser skonsamt, något som möjliggör
att en rik variation av naturtyper, biotoper och att arter
bibehålls

Biologisk mångfald och genetisk variation är förutsättningar för naturens anpassning till nya förhållanden och ytterst vår möjlighet att
överleva. Den biologiska mångfalden ska värnas och utvecklas. Det
innebär att miljöanpassade brukningsmetoder tillämpas på kommunens mark och att hänsyn tas till särskilt värdefulla
Årligen redovisa miljöarbetet och verksamhetens
miljöpåverkan

Varje förvaltning och bolag ska varje år i samband med bokslutet
redovisa miljöarbetet och hur verksamheten har påverkat miljön.

Från ord
till handling
RIKTLINJER FÖR ALVESTA KOMMUNS MILJÖPOLICY

I Alvesta kommun ska
miljöarbetet vara en
integrerad del i hela
verksamheten.
Miljöarbetet ska bidra till
en samhällsutveckling
som ger goda levnadsförhållanden ur ett miljöoch hälso¬perspektiv.

Kommuninvånarnas hälsa och levnadsförhållanden
påverkas av den verksamhet som kommunens förvaltningar och bolag bedriver. Genom att alltid ha med
miljöaspekten i vårt dagliga arbete kan vi underlätta för
kommuninvånarna att få goda levnadsförhållanden.

Alla verksamheter har ett ansvar för att utveckla dialogen med
medborgarna. Därigenom kan vi bidra till ökad livskvalitet genom
att både förbättra miljön och stärka demokratin.

Vi uppnår ett hållbart samhälle genom att:

Kommunen har genom sin verksamhet stor påverkan på alla som
bor och verkar i kommunen. Vi ska alltid fundera på hur vi kan
underlätta för dessa att arbeta och leva miljövänligt. Ex. kan vara
att bidrag, taxor och avgifter styrs så att de främjar miljövänliga
alternativ och att bygga ut cykelvägar och kollektivtrafik.

Vara ett gott föredöme i miljö- och hälsoarbetet

Genom att anställda och förtroendevalda är goda
föredömen kan vi visa på goda exempel för kommunmedborgare och företag. Miljöarbetet ska kännetecknas av ständiga
förbättringar för att förebygga och minska miljöpåverkan.
Vi blir också mer trovärdiga i vårt agerande om vi med råge
uppfyller gällande lagar och regler och visar på goda exempel.
Verka för att förtroendevalda och anställda får en
allsidig information om miljö och kretslopp

Alla som har kunskaper om miljö och kretslopp har ett ansvar för
att informera, utbilda och sprida kunskaper vidare. Det är också
viktigt att förtroendevalda och anställdhar kunskaper om hur deras
arbete och beslut påverkar miljön och kretsloppet på både kort och
lång sikt. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att så sker.
Stimulera medarbetare till delaktighet i miljöarbetet

Alla chefer har en viktig roll i att skapa goda förutsättningar för
miljöarbetet och för att ta vara på och utveckla personalens
kompetens och engagemang i miljöfrågor. Cheferna har också ett
ansvar för att personalen känner till och följer de mål och riktlinjer
som finns för kommunens miljöarbete.Ex. är kommunens miljö
policy, miljömål, energi- och klimatplan.
Öka miljömedvetenheten hos kommunens invånare

Miljöarbetet är inte bara en angelägenhet för förvaltningar/bolag
som traditionellt har ett speciellt ansvar för olika miljöfrågor.
Livskvalitet i form av hälsa och välbefinnande har ett starkt samband med miljön, liksom levnadsstandard och boende.

Påverka och underlätta för myndigheter, företag,
organisationer och enskilda att arbeta och leva
miljövänligt

Arbeta för att minska bil- och flygresor och uppmuntra till miljövänligare transporter

Transporterna står för de största utsläppen av koldioxid. Kommunens verksamhet kräver att vi använder bil för resor i tjänsten.
Vi ska ändå vid varje tillfälle fundera över om det är möjligt att
gå eller cykla när det är korta sträckor eller om vi kan välja tåg vid
längre resor. Det är också viktigt att de anställda stimuleras till att
gå, cykla eller åka kollektivt till jobbet.
Verka för att organisationer och verksamheter
förändras så att transporter minskar

När vi planerar för ny verksamhet eller organisation får det oftast
konsekvenser som påverkar miljön. Vid varje organisationsförändring, långsiktig planering och beslut ska alltid en analys göras över
hur resorna påverkas av förändringen/beslutet. Förutom miljöaspekterna innebär färre resor oftast ekonomiska vinster och en
bättre användning av personalens tid.
Begränsa användningen av energi och råvaror samt att dessa
nyttjas så effektiv som möjligt

Uttaget av ämnen som inte är förnyelsebara skall minimeras.
All användning av energi och råvaror ska ske effektivt.
Ställa långtgående miljökrav på produkter och
transporter i inköpsverksamheten

Kommunen har som stor upphandlare en viktig roll att dels stimulera marknaden att utveckla miljövänliga produkter och dels att få
leverantörerna att bedriva sin verksamhet på ett miljöriktigt sätt.

