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Policy för hållbar utveckling 
Alla kommunala verksamheter eftersträvar att använda konsumtionsvaror sparsamt, 
planera för framtiden genom långsiktiga åtgärder och alltid ta betryggande hänsyn till 
miljö och människors hälsa vid händelse av motstridiga intressen. Relevanta beslut och 
uppföljningar av sådana beslut ska prövas och motiveras med strävan om ett hållbart 
samhälle, särskilt vid verksamhetsutveckling.  
 
I samverkan med kunder, intressenter och näringsliv ska kommunen föregå med gott 
exempel genom att främja ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet genom att arbeta 
för de globala målen. För en biologisk mångfald och skydd för ekosystemstjänster ska 
naturresurser nyttjas hållbart genom en bevarande och förstärkande förvaltning. 

Ställningstagande för hållbar utveckling 
Policy för hållbarhet ger en samlad bild över kommunens inriktningar för ett hållbart 
samhälle. Policyn ska vägleda till klimatneutralitet och minimera vårt gemensamma 
avtryck på vår jord genom fossilbränslefria och energisnåla förhållningssätt. 
Kommunens strävan är ett tryggt och säkert samhälle som tar lokal och global hänsyn 
till människor och miljö.  
 
I kommunen vill vi komma tillrätta med miljöproblemen och inte lämna över dem till 
nästa generation. Sveriges miljökvalitetsmål1 samt nedan dokument utgör underlagen 
till kommunens lokala fokusområden. 
 
Kommunen står bakom Region Kalmar läns Handlingsprogram för en fossilbränslefri 
region2. Dess strategier och energi- och klimatmål är lika med kommunens strävan och 
antas i och med detta dokument som kommunens egna mål. 
 
Hultsfreds kommun eftersträvar att engagera sig i åtgärder och mål enligt Regional 
Klimat- och energistrategi för Kalmar län 2019–20233.  
 
Hultsfreds kommun verkar för Agenda 2030 och de globala målen för hållbar 
utveckling4. som antogs av FN:s medlemsstater i september 2015. På liknande vis som 
Sveriges nationella antagande av agendan och översättning till en svensk kontext, 
verkar Hultsfreds kommun för de globala målen från lokal nivå. Detta innebär att 
informera om hållbar utveckling, identifiera var påverkan är störst och utifrån det arbeta 
med relevanta åtgärder. Syftet är att till år 2030 ska kommunen verka för att avskaffa 
extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa 
klimatkrisen. 

Syfte 
Policy för hållbar utveckling syftar till hur kommunen ska främja hållbara val och 
vänder sig till hela kommunkoncernen. Policyn ska vara vägledande från planering, 
budgetering, uppföljning och genomförande av den kommunala verksamheten. Det 
involverar verksamhetsfrågor och beslutstagande och innebär att kommunen ska 
förknippas med hållbar utveckling. Detta dokument riktar sig även externt till 

 
1 https://sverigesmiljomal.se/ 
2 www.regionkalmar.se/samarbetsportalen/regional-utveckling/miljo/en-fossilbranslefri-region/ 
3 www.lansstyrelsen.se/download/18.ea555c8170f392a3a0383c/1584973112935/Klimat-
%20och%20energistrategi%20Kalmar%20l%C3%A4n%202019-2023_TGA.pdf 
4 www.globalamalen.se/ 

https://sverigesmiljomal.se/
http://www.regionkalmar.se/samarbetsportalen/regional-utveckling/miljo/en-fossilbranslefri-region/
http://www.lansstyrelsen.se/download/18.ea555c8170f392a3a0383c/1584973112935/Klimat-%20och%20energistrategi%20Kalmar%20l%C3%A4n%202019-2023_TGA.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/download/18.ea555c8170f392a3a0383c/1584973112935/Klimat-%20och%20energistrategi%20Kalmar%20l%C3%A4n%202019-2023_TGA.pdf
http://www.globalamalen.se/
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allmänhet, föreningar och näringsliv att enskilt eller i samverkan vidta åtgärder för en 
hållbar utveckling och reducera sin miljöpåverkan. 

Ansvar och spridning inom Hultsfreds kommun 
Denna policy gäller för all verksamhet inom kommunkoncernen och har tagits fram av 
miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfreds och Vimmerby kommuner. Alla politiker och 
personal ansvarar för att hållbar utveckling implementeras i respektive verksamhet.  
 
Ytterst ansvarar nämnder och bolagsstyrelser för att policyn implementeras och att 
verksamheter och förvaltningar arbetar fram handlingsplaner eller strategier utifrån de 
lokala fokusområdena innehållandes åtgärder. Handlingsplanerna stäms av 
återkommande vid budgetdialog. Nyckeltalen bokförs under respektive styrkort. 

För ett hållbart samhälle – lokala fokusområden 

Beslut för hållbar utveckling 
Inför beslut av principiell art, budgetbeslut samt investeringsbeslut överstigande taket 
för direktupphandling ska en analys göras av huruvida beslutet stärker arbetet för 
hållbar utveckling, är neutral utifrån detta eller motverkar sådan ansträngning. 

Minimera klimatpåverkan 
Kommunen eftersträvar att reducera samhällets växthusgaser främst från fossila källor i 
nivå med Parisavtalets globala medeltemperaturshöjning om 1,5 °C till och med år 
2050.  

Jämlikhet och social rättvisa 
Kommunen värnar om demokrati och ska främja ett jämlikt och jämställt samhälle. 
Kommunens samhällsbyggande och värdskap bygger på principen om allas lika 
rättigheter. 

Hållbara samhällen 
Kommunen verkar för samhällen där service, grönstruktur, trafik och medborgare 
samspelar. Kommunen främjar passiv byggnation med energieffektiva bostäder och 
verksamheter. Samhällsplaneringen utförs i dialog med medborgare och intressenter. 
Genom trafikplanering eftersträvar kommunen ökad gång- och cykeltrafik i våra orter 
och att personbilsberoendet minskar. Inom kommunal verksamhet ska det totala 
transportbehovet minska.  

Sparsam konsumtion och ansvarsfull upphandling 
Kommunen tar avstånd från slöseri av alla förbrukningsvaror. Vid upphandling ska 
produkter vara giftfria. Ekologiska, närproducerade samt vegetariska livsmedel ska 
främjas inom servering. Kommunens verksamheter sorterar allt avfall per fraktion och 
betraktar utsorteringen som en resurs i samhället. De upphandlingar som görs eller 
deltas i ser kommunen som ett viktigt styrmedel för att minska miljöpåverkan i 
samhället. Samtliga upphandlingar granskas systematiskt med avseende på 
miljömässiga och sociala aspekter minst en gång per avtalsperiod. För att minska 
konsumtionen av engångs- och plastartiklar förespråkar kommunen medveten 
konsumtion och användning av produkter som är tillverkade av förnyelsebara råvaror.  
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Giftfria livsmiljöer 
Kommunen förespråkar en god och giftfri livsmiljö och därför ska nybyggnationer och 
större ombyggnationer utförda av kommunen inte utgöra risk för miljö eller människors 
hälsa. Såväl byggmaterial, inredning och tillhörande produkter ska vara valda med 
hänsyn till brukarens hälsa och ur ett livscykelperspektiv. Användandet av kemikalier 
och fossil plast ska minimeras. 

Energieffektiv förbrukning  
Kommunen ska minska sin förbrukning i kommunala fastigheter genom 
energieffektiviseringar och val av effektiva produkter. Kommunens inköp av el är 
förnybar och egen produktion av el och energi sker genom förnybara el- och 
energikällor. 

Miljövänliga och smarta transporter 
Kommunen ska verka för säkra och klimatneutrala resor med cykel, kollektivtrafik samt 
energieffektiva fordon. Kommunens fordonspark är effektiv och överflödiga fordon 
rationaliseras. 

Vatten 
Kommunen hushåller med dricksvatten och investerar i besparande åtgärder för ett 
friskt och nyttigt livsmedel för all framtid. Råvaruvattentillgången ska säkras. 

Biologisk mångfald 
Kommunen tar ansvar för markanvändning och exploatering för att minska 
fragmenteringen av artrika miljöer eller skyddsvärd natur. Kompensation för förlust av 
värdefulla miljöer eller biotoper åtgärdas i samband med samhällsplaneringen. 

Cirkulära flöden 
Kommunen understödjer modeller och samarbeten där möjligheter om att hyra, låna 
och återbruka produkter, material och övriga resurser stärks. 

Klimatanpassat samhälle 
För en ökad trygghet i ett förändrat klimat tar kommunen höjd för högre vattenflöden, 
skyfall, torka och värmeböljor. 

Lagbestämmelse och krav 
Varje verksamhet inom kommunen ansvarar för att ha god kännedom om vilka lagar 
och krav som gäller inom respektive verksamhet och för att dessa följs. 

Bakgrund 
Agenda 2030 innehåller 17 globala utvecklingsmål och 169 delmål.  
 
Vid FN:s toppmöte i september 2015 antogs de globala utvecklingsmålen och Agenda 
2030 för hållbar utveckling av FN:s medlemsstater. Syftet är att till år 2030 bekämpa de 
globala utmaningar världen står inför genom att utrota all fattigdom och hunger 
överallt, att förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, att uppnå jämställdhet och 
egenmakt för alla kvinnor och flickor samt att säkerställa ett varaktigt skydd för 
planeten och dess naturresurser. Agendan visar att hållbar utveckling är avgörande för 
vår gemensamma framtid. För Sverige innebär antagandet att agendan ska översättas till 
en svensk kontext, vilket har gjorts och samlas i en nationell handlingsplan. 
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De 17 målen utgör en definition av global hållbar utveckling, vilken omfattar social, 
miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Hultsfreds kommun har med antagande av 
denna policy tagit ställning och arbetar för att målen ska nås utifrån kommunens egen 
påverkan. Hultsfreds kommun åtar sig att identifiera sin egen påverkan och arbeta med 
de globala målen från det lokala perspektivet.  
 
Det av Region Kalmar län framtagna handlingsprogram för Fossilbränslefri region 2030 
med uppdaterade målsättningar antogs år 2019 av Region Kalmar län och Länsstyrelsen 
Kalmar län. År 2019 antogs även efter regeringsdirektiv Länsstyrelsen i Kalmar läns 
Energi- och klimatstrategi.  Nämnda handlingsprogram och energi- och klimatstrategi 
är båda underlag till länets utvecklingsarbete och syftar till att vägleda kommuner och 
näringsliv genom länets energi- och klimatutmaningar. 

Uppföljning 
Kommunstyrelsen följer upp arbetet utifrån denna policy årligen i samband med 
årsredovisningen samt genom löpande revision av styrkort för hållbart samhälle 2020–
2030. 
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Bilaga 1 
Förena nationernas 17 mål för hållbar utveckling. För delmål se www.globalamålen.se.  
 

 

http://www.globalam%C3%A5len.se/
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