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Miljöpolicy 

På väg… Mot ett hållbart samhälle 

Miljöpolicy för Hjo kommun, beslutad av fullmäktige, är ett verktyg för förändring.  

 

Miljöpolicyn utgår från Hjo kommuns vision och anger inriktningen för Hjo kommuns miljöarbete.  

 

 
 

Ett av visionens sex utvecklingsområden är Hållbarhet och natur. I visionen förtydligas vad vi ska sträva mot inom 

utvecklingsområdet så här: 

 

Resurssnålt med hög livskvalité 

 

”I framtidens Hjo har människor en hög livskvalitet utan tära på våra gemensamma 

naturresurser. Genom vår småskalighet har Hjo unika förutsättningar att bli en tät, miljövänlig och 

promenad- och cykelvänlig stad. Det ska vi ta vara på och göra till vår styrka.” 

 

Miljöpolicyn anger inriktningen för Hjo kommuns miljöarbete och är utgångspunkt för omställningen till 

ekologiskt hållbar utveckling. Den gäller för nämnder, förvaltningen och kommunala bolag. Den gäller för 

all verksamhet och alla anställda.  

 

Förtroendevalda och chefer ansvarar för att skapa goda förutsättningar för arbetet och för att aktivt ta 

vara på och utveckla personalens kompetens och engagemang i miljöfrågorna. Inom varje 

verksamhetsområde skall man informera, utbilda och motivera så att alla kan utföra sina arbetsuppgifter 

på ett alltmer miljömässigt ansvarsfullt sätt. 

 

Miljöhänsyn skall ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten på alla områden. Miljöfrågor är inget 

problemområde i sig. Nästan all miljöpåverkan är en effekt av verksamheter; av att människor tillgodoser 

sina materiella behov att äta, bo, klä sig, hålla rent, kommunicera, resa, arbeta och roa sig. 

 

Miljöpolicyn skall bidra till att ge Hjo kommun en tydlig miljöprofil. Vi skall sprida goda idéer och 

erfarenheter. Medborgarna skall ges möjlighet att delta i arbetet. 

Fem riktpunkter för Hjo 

 Hushålla med naturresurserna! 

 Ta hänsyn till människor och natur! 

 Planera och investera för en bättre miljö! 

 Köp miljöanpassade varor och tjänster! 

 Samverka med medborgare, företag, skola och organisationer! 

Tillsammans skapar vi framtidens Hjo

Boende

Levande Hjo

Tillsammans

Hållbarhet och natur

Besökare

Vättern
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Hushålla med naturresurserna! 

Användningen av energi, råvaror och andra resurser skall minska. Utnyttjandet skall bli allt mer effektivt 

och bygga på kretsloppsprincipen, vilket innebär att de resurser som utvinns ur naturen skall 

återanvändas, återvinnas eller slutgiltigt tas om hand utan att naturen skadas. Särskild vikt skall läggas vid 

att användningen av icke förnyelsebara resurser minskar. 

 

Ta hänsyn till människor och natur! 

Mänsklig livskvalitet och biologisk livsmiljö skall tas tillvara och främjas. Biologisk mångfald är 

förutsättningen för naturens anpassning till nya förhållanden och ytterst vår möjlighet att överleva. Skadlig 

inverkan från utsläpp till luft, mark och vatten, liksom andra miljöstörningar skall begränsas. 

 

Planera och investera för en bättre miljö! 

Varje verksamhet skall sträva efter att utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt. Hur vi planerar och 

bygger påverkar under lång tid boendeförhållanden, sociala villkor, transport- och energibehov, 

avfallshantering, vatten- och avloppssystem. Historiska, kulturella och estetiska värden som bidrar till en 

god livsmiljö skall värnas. Miljöåtgärder skall ses i ett helhetsperspektiv och som långsiktiga investeringar. 

Vi skall prioritera åtgärder som leder till varaktig förbättring och som angriper orsaker snarare än 

symptom. 

 

Köp miljöanpassade varor och tjänster! 

All upphandling skall stimulera leverantörer och entreprenörer att ta fram miljöanpassade produkter och 

tjänster. Alla led - råvaror, produktion, transporter, användning och avfall - skall tas med i beräkningen. 

Möjligheter att gynna lokal produktion och ekologiskt producerade livsmedel skall tas tillvara för att nå en 

mer långsiktigt hållbar utveckling. Kommunen skall utnyttja sin ställning som stor kund, gärna i samverkan 

med grannkommuner, för att driva på utvecklingen. 

 

Samverka med medborgare, företag, skola och organisationer! 

Genom att utveckla samarbetet med och mellan olika företag, entreprenörer, föreningar och ideella 

organisationer kan vi skapa uppslutning kring ett gemensamt, samordnat miljöarbete. Vi skall utveckla 

dialogen med medborgarna. Därigenom kan vi bidra till ökad livskvalitet genom att både förbättra miljön 

och stärka demokratin. 

 


