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Vår planet
är vårt hem
och det är
miljön som gör
det möjligt för oss att

leva och trivas. Det är också miljön
som får bära konsekvenserna av
vårt levnadssätt. Hållbar utveckling leder oss mot en framtid där
människan och naturen är i balans
med varandra.
För att säkerställa att vägen mot
framtiden tar tillräcklig hänsyn
till miljön, har Sverige fastställt 16
miljökvalitetsmål. Vi jobbar även
utifrån de 17 globala målen och
Agenda 2030 för att balansera
de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den ekonomiska, den
sociala och den miljömässiga.
Även om utmaningarna är
många, så kan våra gemensamma ansträngningar leda till att vi
begränsar vår miljöpåverkan och
når kvalitetsmålen.
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MILJÖMÅLSLÖFTE
ÄLMHULTS KOMMUN

Älmhults kommun med sina 16 600 invånare består av vacker småländsk natur med milsvida skogar, glittrande sjöar och färgrika blomsterängar. I kommunen finns tio naturreservat, som bjuder
på unika naturupplevelser. Carl von Linné föddes år 1707 i Råshult, en knapp mil norr om Älmhult.
Där finns idag ett kulturreservat med åkrar, ängar och trädgårdar. Annars är Älmhult mest känt för
att vara IKEA:s födelseort och hjärta. Älmhults kommun arbetar aktivt med att energieffektivisera
och satsa på förnybara bränslen och drivmedel för att gå mot ett uthålligt energisystem. Kommunen är medlem i föreningen Sveriges ekokommuner. 2009 skrev kommunen på EU-kommissionens
Borgmästaravtal med målet är att minska koldioxidutsläppen med mer än 20 procent till år 2020.

ÄLMHULTS KOMMUNS ÅTGÄRDER
• Underlätta för en cirkulär ekonomi
Genom att utveckla återbrukskonceptet kan
Älmhults kommun minska trycket på jordens
resurser, minska avfallsmängden och öka sysselsättningen. Kommunen kommer att arbeta
med kunskapsspridning och utveckling av nya
idéer och modeller för att göra det enkelt för
invånarna att dela, låna, vårda, laga och
hyra. Arbetet inkluderar även kunskapsspridning
till kommunens företag kring hållbara affärsmodeller för att trygga råvarutillgång och inspirera till nya affärsmodeller som erbjuder kunder
tillgång och funktion istället för att köpa nytt.
Koppling till åtgärd nr 4, tema Hållbar konsumtion

• Beteendepåverkan för minskat bilresande
Då fler personer löser sina transportbehov
genom att cykla skapas vinster för samhället
i form av lägre utsläpp, minskat buller och
bättre trafiksäkerhet. Dessutom frigörs mer
tillgänglig yta som kan förvandlas till attraktiva
stadsmiljöer. Sist men inte minst, skapas en rad
hälsovinster. För att driva på arbetet med en
omställning av transporterna räcker det inte
med att lösa infrastrukturfrågan, utan man
måste också komplettera med åtgärder som
påverkar resebeteende och val av färdsätt.
Kommunen ska kartlägga och analysera
invånarnas resemönster för att få en ökad
förståelse kring val av transportmedel. Baserat
på denna kunskap ska kampanjer och andra
insatser genomföras som kan få invånarna att
ändra sina mönster och beteende. Mätpunkter för att räkna antalet cyklister ska sättas
upp på relevanta platser.
Koppling till åtgärd nr 53 och 54, tema Klimat och Energi

• Inköp av förnybart drivna fordon
Älmhults kommun ska arbeta strategiskt med
upphandling och inköp för att öka andelen

fordon som drivs av förnybara bränslen.
Genom att ta fram en handlingsplan för
fossilfria transporter får vi en förståelse för vilka
utmaningar och investeringar vi står inför och
kan därmed skapa realistiska nödvändiga
målsättningar. Handlingsplanen ska innehålla
en kartläggning av nuläget, mål och åtgärder
för omställning till en fossilfri fordonsflotta.
Koppling till åtgärd nr 25, tema Klimat och Energi

• Systematiskt upphandlingsarbete
Med en genomtänkt upphandling ur ett hållbarhetsperspektiv kan vi använda våra skattepengar till att skapa miljö- och samhällsnytta
på ett kostnadseffektivt sätt. Kommunen ska
arbeta strategiskt för att kunna prioritera så att
insatserna fokuseras där största miljö- och samhällsnytta uppnås, samtidigt som vi använder
våra skattepengar på ett effektivt sätt. För att
kunna utnyttja upphandlingens fulla potential
som kraftfullt styrmedel för att nå en hållbar
utveckling, krävs en genomtänkt upphandlingsstrategi. Kommunen ska öka kunskapen
och utveckla verktyg för att kunna ställa rätt
krav och följa upp.
Koppling till åtgärd nr 22, tema Klimat och Energi

• Minska farliga kemikalier i barnens
omgivning och skydda barnens hälsa
Älmhults kommun ska agera för att minska
barns och ungas exponering för farliga kemikalier genom ett systematiskt arbetssätt.
Arbetet fokuseras på inne- och utemiljöer på
förskolor och skolor. Produkter med farliga
kemikalier ska fasas ut och kommunen ska
genom upphandling och inköp se till så att fler
miljögifter inte förs in i barnens miljöer. Kommunen ska öka kunskapen hos pedagoger,
personal och andra berörda när det gäller
kemiska risker.
Koppling till åtgärd nr 7, tema Hållbar konsumtion

MILJÖMÅLSLÖFTE
LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet som hanterar frågor som spänner över hela samhällsområdet, som till exempel: allmänna val, djurskydd, fiske, integration, miljöskydd och naturvård.
Länsstyrelsen har även uppdraget att strategiskt samordna och leda det regionala arbetet för
att nå de regionala och nationella målen. Länsstyrelsen driver även aktivt ett eget miljöledningsarbete och verksamheten är miljödiplomerad sedan 2010. MIiljöpåverkan sker främst genom
tjänsteresor, upphandling och användning av varor, samt indirekt genom beslut, tillsyn, rådgivning och information.

LÄNSSTYRELSENS STÖD OCH ÅTAGANDEN
• marknadsföra och lyfta fram kommunernas
miljöarbete som goda exempel i olika sammanhang. Till exempel vid seminarier eller
genom GreenAct Kronoberg.

Länsstyrelsen ska:
• samordna en frivillig avsiktsförklaring för var
och en av länets kommuner via så kallade
Miljömålslöften.
• följa upp vilka åtgärder som har genomförts,
halvvägs och efter det att avtalstiden har
gått ut.
• genom länets miljömålsnätverk agera samordnare för länets kommuner. Träffar sker fyra
gånger om året. Förmedla kontakter och
erfarenheter mellan deltagarna inom nätverket men också till andra aktörer som till
exempel GreenAct Kronoberg.

• hjälpa kommunerna med vägledning, rådgivning och samordning av insatser där det är
möjligt. Om kommunerna vill jobba med ett
specifikt område så kan exempelvis föreläsningar eller seminarier ordnas om detta. På så
sätt kan vi lyfta våra kunskaper och bidra till
kompetensutveckling i länet.

Älmhults kommun och Länsstyrelsen i Kronobergs län intygar i och med undertecknandet av
detta dokument att man avser att genomföra och fullfölja ovanstående åtgärder och åtaganden
fram till år 2020.
Växjö den 31 januari 2017

Ingemar Almkvist
Kommunstyrelsens ordförande
Älmhults kommun

Anders Flanking
Tf Landshövding
Länsstyrelsen i Kronobergs län

MILJÖMÅLSLÖFTE
Dokumentet du läser är ett miljömålslöfte.
Miljömålslöfte är en frivillig avsiktsförklaring
som lyfter fram miljömålsarbetet i länets
kommuner och som visar hur kommunerna
genomför sina åtgärder för att uppnå
miljömålen. Syftet är att uppmärksamma
positiva resultat från kommunernas
miljöarbete.

