
KARLSBORGS KOMMUN 

MILJÖPOLICYN 
ÄR ETT DOKUMENT SOM HAR 

ANTAGITS 96.03.26 AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 
I KARLSBORGS KOMMUN. FULLMÄKTIGE HAR HÄRIGENOM 

BESTÄMT ATT MILJÖPOLICYN SKALL LIGGA TILL 
GRUND FÖR ALLA BESLUT OCH ALL 

VERKSAMHET INOM 
KARLSBORGS KOMMUN. 



Miljöpolicyn 
riktar sig i första hand till alla 

kommunanställda. 

Miljöpolicyn 
är politikernas direktiv för 

den kommunala verksamheten. 
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H UVU DSYFTE i 

Den lokala och globala milöförstöringen har blivit tydligare 
och visar att miljöfrågorna måste tas på stort allvar. Allt fler 
vill se ett samhälle i ekologisk balans. Många kommuner har 
ansökt om och blivit s k EKO-kommuner. 

Miljöfrågorna ställer ökade krav på oss politiker. En lång
siktigt hållbar utveckling är nödvändig ur miljösynpunkt. 
Ett långsiktigt perspektiv är även en förutsättning för 
utveckling och överlevnad. 

Miljötänkandet skall genomsyra den kommunala verk
samheten inom alla dess olika grenar och på alla nivåer. 

Den kunskap vi successivt bygger upp skall användas och 
föras in i vårt miljömedvetande så att den finns med vid alla 
våra övervägande och beslut. 

Denna övergripande miljöpolicy, antagen av KF, skall 
göras praktiskt användbar genom handlings- och åtgärds
program som fastställes av respektive nämnd och styrelse. 
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Politiker och personal ska vara goda föredömen 
genom att verka för miljöriktiga beslut och posi
tiva miljöåtgärder. 

Kommuninvånarna ska vara säkra på att det 
kommunen gör förstärker kretslopp, främjar 
biologisk mångfald och hushållar med natur
resurser. 

I vår kontakt med kommuninvånarna skall vi se 
till att vi erbjuder miljöriktiga tjänster samt ger 
fakta och information, som i alla situationer 
innebär att "bra miljöval" sätts i första rummet. 

Vår position inom samhället ska användas till att 
påverka verksamheten hos myndigheter, företag, 
organisationer, m fl i miljöskyddande riktning. 

Alla delar i vår verksamhet ska bidra till att 
miljösituationen förbättras och att samhället får 
en ekologisk hållbar utveckling på lång sikt. 

I vårt planerings- och samhällsbyggande skall vi 
utforma miljöriktiga åtgärdsprogram och säkra 
en på lång sikt hållbar ekologisk utveckling. 
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MILJÖ BOKSLUT ! 
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VIKTIGA ÖNSKEMÅL 
SKALL TILLGODOSES : 

POLITIKERNAS 
ANSVAR 
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Kommunala ställningstaganden på miljöområdet skall utgå 
från allmänt accepterad kunskap om miljöproblem och deras 
effekter. Vi skall lyssna till och hämta dokumentation från 
myndigheter, forskare, miljörörelse, näringsliv och allmänhet. 

De kunskaper och uppgifter vi där möter skall utgöra underlag 
när vi bedömer vårt behov av åtgärder och förändringar. Våra 
åtgärder och program skall utvärderas varje år i samband med 
ett särskilt årligt miljöboks/ut. 

Både vi politiker och vår personal har många besökare och 
kontakter med kommuninvånarna. Deras önskemål och krav 
på de tjänster vi erbjuder är mycket mångskiftande. Vi vill att 
kommuninvånarna skall ha stort inflytande på våra tjänster. 
Kommuninvånarnas önskemål i miljöfrågor skall så långt som 
möjligt få genomslag på nämnders beslut och förvaltningars 
verksamhet. 

1. Inom områden där vi utför produkter och tjänster som inte 
är miljöanpassade skall vi långsiktigt verka för alternativa 
lösningar som är mindre skadliga för miljön. 

2. Inom områden där det finns ett miljöanpassat utbud av 
tjänster och produkter skall vi aktivt verka för att dessa 
används genom information och marknadsföring. 

Vi politiker och våra partier har en ställning både som arbets
givare och som förträdare för kommuninvånarna. Våra beslut 
om tjänster och uppdrag skall i sin förlängning leda till en 
ekologiskt hållbar utveckling i samhället. 

Vi skall ta miljöansvar för det vi beslutar om. Det innebär på 
miljöområdet att vi skall sträva efter en verksamhet som ger så 
liten negativ effekt på miljön som möjligt sett ur ett långsiktigt 
perspektiv. De långsiktiga konsekvenserna för miljön skall 
vara vägledande vid varje beslutstillfälle. 

Vårt ansvarstagande slutar inte vid dörren till sammanträdes
rummet utan besluten skall följas av praktisk och konsekvent 
handling. Det är viktigt att kommuninvånarna kan lita på de 
beslut vi fattar. 

Våra beslut skall ha en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt. I 
varje underlag till beslut skall finnas en redovisning eller 
beskrivning av de konsekvenser som beslutet medför för 
miljön. 



SAMHÄLLSBYGGANDE 

Samhällsbyggande förbrukar resurser och påverkar alltid 
miljön i vid bemärkelse. Inriktningen på vårt samhällsbyggande 
skall anpassas till en långsiktigt hållbar utveckling med krets
loppstänkande. Vi ska utgå från människan och de naturliga 
förutsättningarna. Vi ska hushålla med resurser både i den 
befintliga bebyggelsemiljön och i den tillkommande. Vi ska 
använda sunda material och beprövad teknik för att nå målet; 
En långsiktigt hållbar utveckling. En successiv övergång 
från fossila bränslen är en viktig del i detta och skall 
eftersträvas. 

NATUR OCH KULTUR 

Karlsborgs kommun har stora tillgångar i rika och värdefulla 
natur- och kulturområden. Vi skall verka för att dessa tillgångar 
bevaras för kommande generationer. Skadlig pågående ex
ploatering skall minimeras, om möjligt helt undvikas, och 
ersättas med miljöriktiga alternativ. Skadlig ny exploatering 
skall undvikas. Påverkan på Vättern, en av landets största 
dricksvattentäkter, skall ägnas särskild uppmärksamhet. 

INKÖP OCH UPPHANDLING 

Kommunen skall upphandla produkter och tjänster som är 
skonsamma mot miljön. Finns inte dessa produkter eller 
tjänster skall kommunen kräva av leverantören att sådana tas 
fram. Vedertagen miljömärkning skall vara vägledande vid val 
av produkter för inköp. 

Kommunens inköpspolicy skall kompletteras med miljökrav. 
Detta kan innebära att produkter tillverkade på visst sätt eller 
innehållande vissa ämnen inte inköpes. Detsamma gäller 
uppdrag som inte uppfyller kommunens miljökrav, vilka i sin 
tur baseras på välgrundad kunskap. Miljökrav vid inköp och 
upphandling kräver att vi redan nu bygger upp kompetens hos 
den personal som gör inköp. 

EGEN PRODUKTION 

Där kommunen har egen produktion skall råvaror och 
tillverkningsmetoder väljas så att skadlig miljöpåverkan blir så 
liten som möjligt sett ur produktens hela livscykel. Miljöfak
torer skall ges stor vikt vid produktutveckling. Inom detta 
område har kommunen ett stort ansvar som föredöme och 
framsynt tillverkare. 
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EGEN VERKSAMHET 

Den kommunala verksamheten skall så långt möjligt anpas
sas för att minimera skadlig miljöpåverkan. En regelbunden 
miljörevision med granskning av alla väsentliga nyckel
områden skall på ett positivt och konstruktivt sätt ifrågasätta 
verksamheter och ha till syfte att höja graden av miljö
anpassmng. 

Efter genomförd probleminventering skall åtgärdsprogram 
upprättas och arbetas in i kommunens verksamhetsplaner 
och budget för de närmaste åren. 

, 
UTATRIKTAD INFORMATION 

Politiker och tjänstemän ska aktivt stimulera enskilda 
kommuninvånare, företag och andra producenter till att ta 
fram "miljömärkta" varor och tjänster samt att nyttjandet av 
dessa får en bred spridning och användning inom kommu
nen. 

Där symbolmärkning saknas kommer vi vid utvärderingar 
att rådgöra med expertis inom området. Sådan sakkunskap 
finns bl a inom kommunens egen miljöförvaltning vilken 
därför skall tillfrågas första hand. 

STIMULERA MILJÖENGAGEMANG 

Vi ska öka miljöintresset i kommunen och stödja en över
gång till ett mer miljöanpassat levnadssätt. Kommunen har 
en unik möjlighet att påverka och förändra attityden hos den 
yngre generationen. Därför skall kommunen bl a satsa aktivt 
på en bra miljöundervisning på daghem och i skolor. 
Kommunen skall även genom ett kontinuerligt miljöarbete 
stimulera till miljöarbete i föreningar och organisationer. 

UTBILDNING AV ANSTÄLLDA OCH POLITIKER 

En riktig behandling av miljöfrågorna kräver engagerad och 
kunnig personal samt kompetenta beslutsfattare. Arbets
glädjen blir större om man vet att man arbetar i en verksam
het som inte skadar miljön. En viktig uppgift blir därför att 
fortlöpande erbjuda utbildning till politiker och anställda så 
att miljökompetensen successivt höjs och blir en integrerad 
och viktig del av den ordinarie utbildningsverksamheten. 



Riktningsanalys 

En riktningsanalys kan användas som en check
lista ror frågor inror varje beslut som påverkar 

miljön. Boverket har formulerat roljande: 
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MILJOCHIPS 
LÖSFYLLNADSEMBALLAGE 

• Tillverkat av majs och vete 
(inga kemiska tillsatser) 

• Biologiskt nedbrytbart till 100% 
-Mycket lämpligt att kompostera 

• Miljövänligt 
-Kan återanvändas som foder och gödning eller 
läggas på soptipp utan negativa miljöeffekter 

• Energisnål tillverkning 

• Kvalitet jämförbar med plastbaserade chips 

Miljöpack i Karlsborg AB 
Flottiljvägen 2 
546 30 KARLSBORG 

Miljöpack AB 

Telefon Telefax 

0505 -132 75 0505 -132 77 


