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1 Bakgrund 
Miljöarbete bidrar till att skapa en långsiktigt hållbar ekologisk utveckling 
av hela kommunen, samtidigt som det ger kommunen förutsättningar att 
växa. 

2 Syfte 
Policyn ska visa ambitionen med kommunens hållbarhetsarbete som är att 
till nästa generation överlämna ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta. 

3 Miljöarbetet i Ulricehamn 
Arbetet med hållbar ekologisk utveckling bidrar till att stärka företagens 
konkurrenskraft, ett konsumtionssamhälle inom de planetära gränserna 
som gynnar invånarnas hälsa och välbefinnande. Detta inkluderar att skapa 
hållbara livsbetingelser för djur- och växtliv samt ekosystemtjänster vilka är 
en förutsättning för vår existens. Ulricehamns kommun prioriterar i 
miljöarbetet att hållbart nyttja biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
samt motverka klimatförändring.  

Ovanstående uppnås genom att  
 Mätbara och tidsbestämda miljömål/miljöåtgärder för att hållbart 

nyttja biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt motverka 
klimatförändringarna formuleras i kommunens verksamhetsplan. 

 Kommunkoncernen har ett miljöledningssystem för att driva, 
förankra och kontinuerligt förbättra miljöarbetet. 

 Arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor inkluderas tydligt i 
kommunkoncernens verksamhetsplanering. 

 Medarbetare och beslutsfattare i kommunkoncernen genomgår en 
grundläggande miljöutbildning. 

 Förslag till politiska beslut innehåller en miljöbedömning där sådan 
är relevant.  

 Kommunkoncernen söker nationella och regionala medel samt 
avsätter egna resurser för sådana åtgärder som underlättar 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 

Hörnpelare i kommunkoncernens verksamhet är: 
 Kretsloppsprincipen 
Kommunen väljer produkter som kan återanvändas och/eller 
återvinnas samt kan tas hand om med minsta möjliga 
resursförbrukning. 
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 Hushållningsprincipen 
Kommunen använder råvaror, mark och energi så effektivt som möjligt. 
 Försiktighetsprincipen 
Kommunen arbetar för att förebygga och minska risker för skador på 
människors hälsa och/eller miljön. 
 Utbytesprincipen 
Kommunen ersätter miljö- och hälsofarliga produkter, ämnen och 
metoder med mindre skadliga alternativ. 
 Kompensationsprincipen 
Kommunen har ambitionen att så långt som möjligt kompensera 
negativa effekterna i de fall miljöpåverkan är stor. 


