Vårt miljöarbete

Lidköping – en välkomnande
och hållbar kommun

I Lidköpings kommun har vi en vision om att vara
välkomnande och hållbara, och vi har bestämt oss för
att göra allt vi kan för att skapa en god livsmiljö. Både
för oss och för framtida generationer.

Vi jobbar med ett miljöledningssystem

Det är ett arbetssätt för att leda miljöarbetet. Systemet finns samlat i
handböcker, både en gemensam för hela kommunen och specifika för
varje förvaltning. Handböckerna finns på intranätet.
Systemet består av två verktyg. De används för att vi ska nå målvärdena i kommunens styrkort. Det ena verktyget är handlingsplaner
där vi skriver in sånt som vi inte gör så ofta. Exempelvis att byta till
energieffektiva fönster i våra fastigheter eller köpa tjänstecyklar. Det
andra verktyget är rutiner som styr sådant som vi gör ofta, till exempel sorterar avfall, använder el eller handlar varor och tjänster.
Miljöledningssystemet hjälper oss att styra miljöarbetet så att vi når
våra mål och hela tiden förbättrar oss.

Var börjar vi?

Det kan kännas övermäktigt att ta sig an miljöfrågorna – för var ska
man börja? Inom kommunen har vi bestämt oss för att börja med det
som gör störst skillnad. Vi kallar det för våra betydande miljöaspekter.
Avfall

Transporter

Elanvändning

Upphandling

Energianvändning för uppvärmning

Utbildning och kommunikation

Samhällsplanering

Kemikaliehantering

Vem gör vad?

Självklart har vi alla ansvar för miljön och det är genom samarbete
som vi når våra mål.
Förvaltningschefer och enhetschefer har det yttersta ansvaret för att
arbetet fungerar i praktiken. I kommunen finns även en miljöstrateg
som jobbar för strategisk långsiktighet, samordnar kommunens miljöarbete, driver på och uppmuntrar till hållbar samhällsutveckling.
På varje förvaltning och bolag finns en miljösamordnare. De samordnar förvaltningens/bolagets miljöledningsarbete. På de större
förvaltningarna finns dessutom en miljökontaktperson som hälper
miljösamordnaren.
Ute på våra arbetsplatser finns miljöombuden. De hjälper enhetscheferna att informera om och förankra miljöarbetet.
Det är viktigt att du rapporterar eventuella brister i din verksamhet
eller lämnar förslag på miljöförbättringar till din miljösamordnare.

Viktigt för dig att känna till
•

Kommunens vision och styrkort

•

Kommunens miljöpolicy

•

Kommunens rese- och transportpolicy

•

Rutiner för avfallssortering, kemikaliehantering, energianvändning, upphandling och fordonsanvändning

•

Övriga miljörutiner och handlingsplaner som gäller på just din
förvaltning

•

Nyhetsbrevet ”Miljönytt i Lidköpings kommun”

Mer information finns i miljöhandboken på intranätet.

Detta jobbar vi för
•

minska miljöbelastningen från transporter

•

använda elen effektivare

•

minska energianvändningen för uppvärmning

•

öka produktionen av solenergi

•

skapa delaktighet i miljöarbetet

•

främja biologisk mångfald och ekosystem-tjänster

•

öka återvinningen av avfall

•

minska spridningen av skadliga kemikalier

•

få fler att cykla, gå och använda kollektivtrafik istället för bilen

•

öka andelen mat som är miljömärkt, klimatsmart och Fairtrade

Hur går det för oss? Läs mer på www.lidkoping.se/miljobarometern
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