Miljöpolicy
för Göteborgs Stad

Miljöpolicyn antogs av kommunfullmäktige 7 november 2013
och gäller för alla förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.

Miljöpolicyn beskriver vårt gemensamma synsätt på miljöarbetet.
I Göteborgs Stad ska vi arbeta tillsammans för en god livsmiljö och en hållbar
utveckling. Miljöhänsyn ska vara en självklar del i beslut i alla nämnder, styrelser och
verksamheter i stadens regi.

Policyn innebär att:
Vi ska vara föregångare och se vår del av helheten
Göteborgs Stad ska vara en föregångare på miljöområdet och eftersträva ett
kretsloppssamhälle genom att förebygga och åtgärda miljöproblem.
Ekologisk hållbarhet är nödvändigt för miljön och ger ett stort mervärde för
människors livskvalitet. Vi måste arbeta långsiktigt med alla tre
dimensionerna av hållbar utveckling - den ekologiska, den sociala och den
ekonomiska - eftersom de är varandras förutsättningar.

Vi ska minska vår miljöpåverkan till nytta för medborgarna
Tillsammans ska vi minska vår miljöpåverkan, både i vårt interna
miljöarbete och i våra olika uppdrag att driva verksamhet till nytta för
medborgarna. Vi ska skapa en god livsmiljö för alla som bor, arbetar i eller
besöker Göteborg - nu och i framtiden, här och globalt. Om Göteborgs Stad
ska bidra till ett rättvist miljöutrymme för alla kan vi inte skjuta
miljöproblem utanför kommungränsen eller in i framtiden. Miljöarbetet ska
vara en naturlig del i vårt dagliga arbete och det är självklart att vi ska
uppfylla lagar och krav som berör vår verksamhet. Men vi ska också sträva
efter att göra mer än lagen kräver genom att arbeta med ständiga
förbättringar på miljöområdet.

Vi ska inspirera och utbyta kunskap med andra
Genom att driva på utvecklingen och visa på goda exempel vill vi inspirera
och underlätta för medborgare, företagare, intresseorganisationer med flera
att minska sin miljöpåverkan. Ett framgångsrikt miljöarbete förutsätter att vi
utbyter kunskap och utvecklar samarbete med andra aktörer i samhället.

Vi uppnår detta bland annat genom att arbeta med stadens lokala
miljökvalitetsmål och miljöprogrammet.

Några viktiga områden är:
• Minskad klimatpåverkan		
• Ökad andel hållbart resande
• Ökad resurshushållning
• En sundare livsmiljö
• Främjad biologisk mångfald
• Tillgängliga och varierade parker och naturområden
• Göteborgs Stad som föregångare

Göteborgs Miljömål
Begränsad
klimatpåverkan

Grundvatten
av god kvalitet

God bebyggd
miljö

Frisk luft

Bara naturlig
försurning

Hav i balans

Ingen
övergödning

Levande sjöar
och vattendrag

Levande
skogar

Ett rikt växtoch djurliv

Ett rikt odlingslandskap och
Myllrande våtmarker

Giftfri miljö

Läs mer om Göteborgs miljömål på www.goteborg.se/miljomal

Miljöpolicyn beskriver vårt gemensamma synsätt på miljöarbetet.
Våra lokala miljömål beskriver vilket tillstånd vi vill uppnå.
Miljöprogrammet ger konkret vägledning om hur och vad vi ska göra
för att nå våra miljömål.
Det klimatstrategiska programmet ger vägledning om hur vi ska nå
miljömålet Begränsad klimatpåverkan.
Miljörapporten följer upp miljötillståndet och visar hur det går
med arbetet att nå de lokala miljömålen.

