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Reviderad Miljöpolicy för Hylte kommun
Arbetet med att uppnå de nationella miljömålen ska fortsätta. Genom att vara medlem i
Sveriges ekokommuner delar Hylte med sig av sina erfarenheter och tar del av goda exempel
från hela landet. Miljöproblem är ofta gränsöverskridande. Hylte kommun bidrar därför till
spridning av erfarenheter på miljöområdet genom medverkan i internationella projekt.


Vi värnar om vår natur och strävar efter rent vatten, frisk luft, giftfri miljö och ett rikt
växt och djurliv. Genom en hållbar markanvändning och god samhällsplanering skapar
vi bärkraftiga, hälsofrämjande och trivsamma miljöer.



Vi strävar efter rena kretslopp och hushåller med naturresurser, material och energi. Vi
minimerar användningen av farliga ämnen och fossila bränslen. Vi väljer i första hand
förnybara alternativ och vi minimerar uppkomsten av avfall genom att ge
förutsättningar för medveten konsumtion och ökad återanvändning.



Hylte kommun ska i sitt eget hållbarhetsarbete visa nytänkande, framåtanda, kunskap
och mod. Vi ska ha hög kompetens inom miljöområdet. Hållbarhet ska genomsyra all
verksamhet. Kommunens verksamheter ska föregå med gott exempel i frågor som rör
klimat och miljö.

Koppling till vision/mål
Varje nämnd gör en handlingsplan för hur deras verksamheter ska bidra till att nå de nationella
miljömålen. Nyckeltal kopplas till målen så att de lättare kan följas upp och arbetet kopplas
ihop med kommunens kvalitetsstyrningsarbete.
Uppföljning
Det lokala miljöarbetet följs upp genom att det görs en analys på resultatet av de 15
nyckeltalen som vi redovisar till Sveriges ekokommuner. Analysen fungerar också som
kommunens miljöredovisning.
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