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Hållbarhetspolicy för Linköpings kommunkoncern
Linköpings kommunkoncern ställer sig bakom Agenda 2030 och de globala målen (se bilaga), och
definierar hållbar utveckling enligt nedan angivna definitioner. Utgångspunkten för
hållbarhetsarbetet i Linköpings kommun är att genom lokala insatser bidra både till en hållbar
utveckling i kommunen och till att uppnå de globala målen.
Hållbar utveckling definierades i rapporten Vår gemensamma framtid år 19871: ”Hållbar utveckling
är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Hållbar utveckling är inte ett slutgiltigt tillstånd utan
innebär en kontinuerlig process som förutsätter vilja till förändring och kompromisser. Begreppet
delas upp i tre dimensioner; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, vilka utgör varandras
förutsättningar.
Social hållbarhet handlar om att uppfylla mänskliga rättigheter och behov där samhället är stabilt i
sina institutioner och system och kan hantera plötsliga förändringar och kriser.
Ekologisk hållbarhet handlar om att skydda miljön och att använda jordens resurser effektivt.
Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser för dagens
befolkning och för kommande generationer.
Hållbar utveckling i Linköpings kommun


Ett socialt hållbart Linköping innebär ett jämställt och jämlikt samhälle där människor
lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader, är delaktiga i
samhällsutvecklingen och som känner tillit till varandra och till samhällets olika delar.



Ett ekologiskt hållbart Linköping innebär ett resurseffektivt samhälle med minimerad
användning av skadliga kemikalier, där livskraftiga ekosystem och invånarnas
rekreationsmiljöer upprätthålls och utvecklas, och som har god förmåga att förebygga och
hantera klimat- och miljömässiga utmaningar.



Ett ekonomiskt hållbart Linköping innebär ett samhälle där de ekonomiska resurserna
används på ett sätt som främjar ekologisk och social hållbarhet, där företagsklimatet är gott
och där invånarnas ekonomiska välfärd främjas bland annat genom goda möjligheter till
utbildning, boende och arbete.

1

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm Fritt översatt. En rapport som skrevs av Världskommissionen för miljö och
utveckling på uppdrag av Förenta nationerna 1987.
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Bilaga

I september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar
utveckling. Agenda 2030 syftar till att uppnå en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar
utveckling till år 2030 och alla 193 medlemsländer i FN har förbundit sig att bidra i det arbetet.
Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de globala målen.
FNs mål för hållbar utveckling (Agenda 2030):
Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.
Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett
hållbart jordbruk.
Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Mål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande
för alla.
Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning
med anständiga arbetsvillkor för alla.
Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt
främja innovation.
Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.
Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka
skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av
biologisk mångfald.
Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till
rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla
nivåer.
Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.
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