I EKSJÖ KOMMUN 2015-2018 VILL MODERATERNA...

MILJÖ, ENERGI & ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
INLEDNING
Klimatförändringen och miljöproblemen hör till vår tids stora globala utmaningar. De
påverkar människors hälsa och förstör vår natur. Att klimat- och miljöutmaningen är
gränsöverskridande får inte bli en ursäkt för att avsäga sig det personliga, lokala eller
nationella ansvaret.
I Eksjö kommun har vi Moderater möjlighet att gå före och visa på goda exempel på hur
miljöutmaningarna kan mötas på det lokala planet.
För att kunna bygga ett hållbart samhälle, som tar ansvar för både klimat, miljö, välfärd och
en kommun som håller ihop, krävs tillväxt. Tillväxt skapar resurser samt förutsättningar för
investeringar och effektivt miljöarbete, så väl i Eksjö kommun som nationellt.
Den nationella politiken har ansvaret för att lagstiftningen och regler på miljöområdet är
effektiva och lättförståeliga. Den som skapar en kostnad skall också betala. Det gäller både
näringsliv och privatpersoner. Det snabbaste att få till en förändring är genom styrande
avgifter. Samtidigt måste människor och företag stimuleras till att agera miljövänligt genom
olika former av premier och skattelättnader.

DET LOKALA ANSVARET
Vi i kommunen skall följa upp och jobba vidare med det nationella miljö- och klimatarbetet,
där vi befinner oss. Det ska vara lätt att göra rätt. Miljöarbetet börjar hos var och en av oss
som jobbar och lever i kommunen. Ansvarsfullt miljöarbete bygger på att miljöfrågorna är en
naturlig och integrerad del i hela den kommunala verksamheten. Inte minst har våra skolor en
viktig roll att spela, när det gäller attityder och kunskaper bland våra barn och unga, de
generationer som en dag kommer att styra landet, regionen och kommunen.
Kommunen är en stor arbetsgivare med många anställda. Det innebär också ett stort ansvar för
att ta täten i miljöarbetet. Kommunen kan reducera sin miljö- och klimatpåverkan exempelvis
genom att säkerställa energieffektivitet i de egna byggnaderna, att arbeta aktivt med
belysning, att satsa på miljöanpassade fordon och genom att ställa krav på upphandlingarna.
Detta görs genom policys och riktlinjer, men ytterst handlar det om ett sunt och grönt
miljötänk ute i alla kommunala verksamheter.
I kommunen finns det ett antal gamla "miljösynder", d.v.s. områden som tidigare drabbats av
utsläpp eller rester från industri och näringsliv under en tid då kunskapen om miljöförstöring
inte var så stor. Tillsammans med Länsstyrelsen skall Eksjö kommun aktivt jobba för att
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sanera sådana områden, eller där sanering inte är möjlig, se till att riskerna för spridning av de
farliga ämnena minimeras.
Tydliga politiska mål på olika nivåer är bra verktyg i miljöarbetet. Det kan handla om
reduktion av koldioxidutsläpp, att energianvändningen i verksamheterna skall minska, att
kommunen skall vara fossilbränsle-fritt. Oavsett hur kommunen i detalj utformar det egna
miljöarbetet måste en gemensam nämnare vara tydlig resultatorientering. Politiken har ett
stort ansvar att följa upp dessa mål och också tillföra de resurser, som krävs för att målen skall
kunna uppnås. Vackra ord ger oftast inga resultat, om de inte kombineras med hårt arbete och
möjligheter att nå målen. Politiken måste ha ett hållbart tänkande och därför är det viktigt, att
hänsyn till miljöaspekterna alltid tas vid politiska beslut.

SÅ HÄR TÄNKER MODERATERNA I EKSJÖ KOMMUN OM...
Levande Bygder
En vital och levande landsbygd är en förutsättning för tillväxt, fler arbetstillfällen och
människors rekreation. Lantbruks- och skogsnäringen är viktiga för den nära
livsmedelsproduktionen, med god kvalité och korta transporter. Träindustrin i vår kommun
med bland annat sågverk och hustillverkare förädlar skogsråvara från hela Sydsverige och kan
också utgöra en bas för satsningar inom energiutvecklingsområdet.
Besöksnäringen kommer alltmer att uppskatta den naturmiljö som finns i vår kommun med
dess möjligheter till fiske, vandring, ridning och naturcamping.

Bra vatten
Vi har ett gemensamt ansvar genom ett EU-direktiv att inte försämra vårt grund- och ytvatten.
Satsningen på att förbättra vattnets kretslopp i industri och hushåll är ett prioriterat område för
oss. Vattnets flöde har inga kommungränser – därför är arbetet i Emåns Vattenförbund viktigt
för Eksjö kommun.
Eksjö kommun har tagit fram en policy för hur dagvatten ska hanteras. Det kan handla om att
anlägga dagvattendammar för att rena dagvatten, innan det rinner ut i sjöar och vattendrag.
Gamla våtmarker kan även återskapas på samma sätt. Beslut om byggandet av ett nytt
reningsverk, måste fattas under kommande mandatperiod.

Energi
Vårt samhälle är uppbyggt på ett stort energiberoende. För att utvecklingen ska kunna fortgå
utan att jorden utarmas, måste energin användas på effektivare sätt och mer energi framställas
ur förnybart material eller ur befintliga resurser. Vi tror att detta bäst sker genom utveckling –
inte genom avveckling och begränsningar. Forskning och företagande möjliggör nya
innovationer på området och bidrar till ett hållbart samhälle.
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Samhällets utveckling förutsätter att vi begränsar vår påverkan på miljön. Det avfall som
samhällets olika delar producerar måste betraktas som en resurs och tas tillvara för effektiv
förbränning eller för framställning av alternativa bränslen för att minimera vår totala påverkan
på miljön.

Miljön - allas vårt ansvar
Miljön och dess frågeställningar hänger samman – alltifrån den biologiska mångfalden,
livsmönster till avfallshantering. I allt större grad måste de kemikalier som finns i livsmedel,
byggmaterial och textilier begränsas. Miljötekniken måste vidareutvecklas för att förhindra
spridning till mark och vatten.
Vi människor, näringsliv, miljöorganisationer, kommuner, regioner och stat tillsammans med
EU:s lagstiftning har ett ansvar att lämna över en så bra förutsättning för ett bra liv till nästa
generation. Allt börjar dock hos den enskilda människan. Vi moderater tror på dennes förmåga
att ta etisk och moralisk hänsyn, och därigenom ta ansvar för att hantera naturen på ett
varsamt sätt. Därför sker ingen förändring utan våra invånare i Eksjö kommun.

DET HÄR VILL VI UNDER MANDATPERIODEN 2015-2018:
Vi vill arbeta för en god och långsiktigt hållbar miljö i kommunen
genom att...


ha friskt och rent vatten i kommunen - Satsa på ett nytt reningsverk
och nära samarbete med Emåförbundet.



underlätta för fordon med alternativa drivmedel - fler elbilar i
kommunens verksamheter!



maten som serveras inom skola och äldrevård ska vara god,
näringsrik och helst närproducerad.



fortsätta arbetet med att minska energianvändningen i kommunens
verksamheter.



ha ett hållbart tänkande. Miljöhänsyn ska alltid ingå i alla de beslut
som fattas i kommunen.
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