
 

 
Antagen: Kommunfullmäktige 2013-06-13, § 68 

 

Miljöpolicy, miljömål 
 
Med utgångspunkt från miljöpolicyn samt nationella och regionala miljömål kommer 
miljöberedningen att föreslå miljömål för Säters kommun. Som hjälp till förvaltningarna att 
arbeta med målen kommer också ett miljöledningssystem att tas fram. 
 
Miljöpolicyn är alltså första steget i kommunens systematiska miljöarbete med en lokal 
anpassning av de nationella och regionala miljömålen.  
 
För att tydliggöra väsentliga begrepp inom miljöarbetet används följande ord-förklaringar. 
 
Miljöpolicy  
Detta är visionen: Vad vill vi med miljöarbetet. För att få ett verktyg som hjälper oss att leva upp 
till policyn görs en:  
 
Miljöplan  
Här beskrivs hur miljöarbetet ska bedrivas.  För att befästa kvaliteten på miljöarbetet upprättas: 
 
Miljömål: 
Som ska uppnås. Dessa ska vara:  
Tydliga 
Mätbara 
Tidsatta  
Man bör också ange metod för att uppnå målen. 
En hjälp för att systematisera och rationalisera miljöarbetet kan vara ett: 
 
Miljöledningssystem 
Detta är ett bra hjälpmedel för att ”göra verkstad av visionen”. 

Säters kommuns miljöpolicy 
 
Miljöpolicyn är ett centralt styrdokument som utgör grunden för kommunens miljöarbete, den 
gäller all verksamhet inom kommunen och dess bolag. Den ska vara känd av alla medarbetare 
och vara tillgänglig för allmänheten. Den ska fastställas av kommunfullmäktige och revideras eller 
fastställas för varje mandatperiod 
 

• Miljöarbetet ska inriktas på att uppfylla de lokala, regionala och nationella miljömålen 
samt följa de lagar och förordningar som gäller inom miljö-området. 

 
• Säters kommuns verksamhet ska bidra till en uthållig utveckling som omfattar såväl 

ekologiska som ekonomiska och sociala aspekter. 
 

• Säters kommun ska aktivt utveckla, förbättra, följa upp och utvärdera miljöarbetet i våra 
verksamheter. 
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• Vi ska vid all upphandling lägga stor vikt vidmiljöstyrningsrådets kriterier. 

 
• Vi sörjer för att alla anställda har tillräcklig kunskap för att uppfylla de miljökrav 

som är förknippade med var och ens arbetstuppgifter. 
 

• Vi ska ständigt arbeta för att förebygga föroreningar av luft, mark och vatten.  
 

• Vi ska ständigt arbeta för att minimera uppkomsten av avfall. 
 

• Säters kommun ska beakta risken med strålning i barns inomhusmiljö. 
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