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Miljöpolicy
Miljöpolicy för GR
Miljöpolicyn beskriver vårt gemensamma synsätt på miljöarbetet. Inom GR ska vi
arbeta tillsammans för en god livsmiljö och hållbar utveckling i regionen. Miljöhänsyn ska vara en självklar del i beslut i alla nämnder, styrelser och verksamheter
i GR:s regi. Målet är att genom ständig förbättring på ett systematiskt och medvetet
sätt bidra till en hållbar miljö genom att:
•
•
•
•
•

utvärdera allt vi gör utifrån dess miljöpåverkan
fortlöpande minska resursförbrukningen i verksamheten
praktisera ett aktivt kretsloppstänkande
distansmötesteknik skall ersätta resor där det är möjligt
de minst klimatpåverkande transportmedlen ska väljas

Vi ska vara föregångare och se vår del av helheten
GR ska vara en föregångare på miljöområdet och eftersträva ett kretsloppssamhälle
genom att förebygga och åtgärda miljöproblem. Vi är därför lyhörda och medvetna
om den miljöpåverkan som uppkommer till följd av innehållet i de tjänster vi
producerar, hur vi använder våra lokaler, gör våra inköp och hur vi möts och reser i
tjänsten. 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 ser FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling
som våra riktlinjer och utöver detta ska GR följa gällande miljölagstiftning.
Vi ska minska vår miljöpåverkan till nytta för medlemskommunerna
Vi ska minska vår miljöpåverkan, både i vårt interna miljöarbete och i våra olika
uppdrag att driva verksamhet till nytta för regionen. Vi skall också bidra aktivt till
att verka för en långsiktigt hållbar utveckling i hela regionen. Genom kunniga och
handlingskraftiga medarbetare som tar ansvar för en god miljö skall vi nå goda
resultat.

Relaterade dokument:
•
•
•

Riktlinjer för inköp och upphandling
Riktlinjer för möten och resor i tjänsten
Riktlinjer för val av transportmedel

Miljöpolicy

Beslutad av: Förbundsstyrelsen

Bilagor:

Diarienummer: 2020-00118

Dokumentansvarig: Administrativ chef

Sida: 1 (1)

