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Miljöpolicy Falköpings kommun
Falköpings kommun som förebild

Falköpings kommun är en miljökommun som ska vara en förebild i sitt miljöarbete. Lagar och andra krav är miniminivån för arbetet.
Det finns flera dimensioner i miljöarbetet. Det ska bidra till en bättre miljö, ta tillvara på utvecklingspotentialen för kommunen inom miljöområdet samt bidra till
en positiv profilering av Falköping.
Grundläggande för Falköpings kommuns miljöarbete är att samarbeta med externa
aktörer och föregå med gott exempel. Det interna ledningsansvaret för miljöfrågan
ligger på chefer och politiker. Deltagande av medarbetarna och politiker är avgörande för att lyckas med kommunens miljöarbete.

Internt miljöarbete

Miljöarbetet utgår ifrån de nationella miljökvalitetsmål som är aktuella för Falköpings kommun. Kommunen ska sträva efter att ha aktuella handlingsplaner för hur
dessa miljömål kan uppnås. Särskilt fokus läggs på att minska utsläppen av växthusgaser.
Grunden till det interna miljöarbetet är miljöledningssystemet som hela kommunens verksamhet ska jobba med. I skolor används Grön Flagg som miljöledningssystem och i övrig verksamhet används ledningssystemet Miljödiplomering.
Dessa miljöledningssystem är grundläggande för det lokala engagemanget för miljöfrågan i den kommunala verksamheten, där alla medarbetare ska miljöutbildas.
I verksamheten är upphandlingen ett viktigt instrument för att styra inköpen mot
de mest hållbara lösningarna, där det är möjligt ska hänsyn till livscykelkostnaden
tas vid inköpet. Upphandlingarna ska successivt drivas mot ökade miljökrav. För
att säkerställa att det finns produkter och tjänster som uppfyller de ökade kraven
ska samarbetet med näringslivet stärkas i dessa frågor.

Prioriteringsordningen i insatserna är alltid
1.
Undvika
2.
Effektivisera
3.
Bästa miljöval
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Fokusområden

Falköpings kommun jobbar utifrån tre områden där medarbetarna ska uppmuntras
att göra val som ger så låg negativ miljöpåverkan som är möjligt.
Att minska den negativa miljöpåverkan är en del i arbetet för ett hållbart samhälle
och det är varje förvaltnings ansvar att minska sin användning av energi, råvaror
och andra resurser.
Falköpings kommun fokuserar sitt miljöarbete inom områdena:
• Transporter
• Lokaler
• Mat

Transporter

- Falköpings kommun arbetar för att minska transporterna i kommunen och att de
nödvändiga transporterna genomförs med minsta möjliga miljöpåverkan.
För persontransporter ska det alltid i första hand övervägas om det finns alternativ till att resa. Exempel kan vara telefonmöte eller videokonferens. Om resan är
nödvändig ska olika alternativ övervägas, att promenera eller cykla om det är en
kortare sträcka. För längre sträckor är det i första hand kollektiva resor som gäller.
För bilresor ska samåkning övervägas och föraren av bilen ska tillämpa sparsam
körning, förare som kör mycket i tjänsten ska utbildas i Ecodriving.
Varutransporter för kommunens verksamhet ska minimeras och miljöanpassas.
Falköpings kommun driver på utvecklingen av biobränslen för transporter.

Lokaler

- Falköpings kommun har sitt fokus på att energieffektivisera sin verksamhet, den
energi som används ska ha positiva glokala effekter. Planeringen av kommunens
nybyggnationer ska sträva mot ett hållbart samhällsbyggande.
Kommunen ska verka för en låg energianvändning i de egna lokalerna och aktivt
arbeta med energieffektivisering. Klimatneutrala uppvärmningsmetoder ska eftersträvas och den el som används i verksamheten ska vara förnyelsebar. Kommunen
ska genom sin konsumtion av el och energi stötta produktionen av förnyelsebar
och lokal energiproduktion.
Att minska kommunens energianvändningen ligger också på dess medarbetare.
Det är allas ansvar att spara energi genom aktiva val på den egna arbetsplatsen.
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Renoveringar och nybyggnationer ska sträva mot minskad miljöpåverkan från de
byggmetoder och byggmaterial som används. Planeringen är en viktig del i nybyggnation såväl för kommunens egna byggnader som för övriga byggnationer
i kommunen. I detta arbete ska kommunen i sin planering verka för ett hållbart
samhällsbyggande.

Mat

- Falköpings kommun arbetar för att öka mängden närproducerade och ekologiska livsmedel i sin verksamhet.
Med rätt val av livsmedel kan miljöpåverkan minska från livsmedelsproduktionen.
Produktion av livsmedel är en komplex kedja där minsta negativa effekter för miljön kan vara svåra att påvisa. Falköpings kommun vill att konsumtionen av livsmedel ska följa den inriktning som kommunen har i övrigt som landsbygdskommun och Cittaslow. Därför ska Falköpings kommun sträva efter att öka mängden
närproducerade och ekologiska livsmedel i sin verksamhet.

Miljöarbetet i Falköpings kommun ska ständigt
förbättras. Allas arbete är viktigt och goda idéer ska
lyftas fram för att stärka det gemensamma arbetet.
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