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Hållbarhetspolicy för Österåkers kommun 

Syfte 
Syftet med hållbarhetspolicyn är att beskriva kommunens syn på begreppet 
hållbarhet samt förhållningssätt till arbetet med hållbar utveckling. Med 
kommunen avses alla kommunala verksamheter och kommunstyrda bolag. 

Kommunens förhållningssätt till arbetet med hållbar utveckling 
Kommunen ska arbeta offensivt och innovativt för att bidra till hållbar 
utveckling, i enlighet med Österåkers vision 2040.  

Kommunen ställer sig bakom Agenda 2030 och de 17 globala mål som 
beslutades av FN år 2015. Kommunen ska bidra till samtliga globala mål i 
Agenda 2030, men verksamheterna fokuserar främst på de mål där de har 
rådighet att påverka. Kommunen ska även underlätta för invånare och aktörer 
att aktivt göra hållbara val. 

Alla beslut och strategiska dokument som rör kommunens verksamheter ska 
styra mot en hållbar utveckling, utifrån långsiktiga, globala och lokala perspektiv. 
Det innebär att betydande beslut beaktar långsiktiga effekter och tar hänsyn till 
dessa. Hållbar utveckling ska ses som en kontinuerlig utvecklingsprocess som 
förutsätter vilja till förändring och som alltid kräver avvägningar mellan olika 
aspekter av hållbarhet. 

Kommunen ska främja att politikers och medarbetares kunskap och 
engagemang tas tillvara och säkerställa att det finns kompetens om hur arbetet 
med hållbar utveckling ska bedrivas. 

Kommunen ser samarbeten, partnerskap och intressentdialoger som en viktig 
framgångsfaktor för att nå en hållbar utveckling. 

Kommunens hållbarhetsarbete ska vara en framgångsfaktor som bidrar till 
högre kvalitet i arbetet, högre livskvalitet för invånarna och en mer attraktiv 
kommun.  



 

 

 

 
 

 

Policyn utgår från en vedertagen definition av hållbar utveckling 
 

Hållbar utveckling definierades i FN-rapporten Vår gemensamma framtid år 
1987 som:  

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.  

Hållbarhet delas upp i de tre dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet:  

Social hållbarhet handlar om att uppfylla mänskliga rättigheter, värna 
människors välbefinnande, delaktighet, jämlikhet och goda livschanser i 
samhället.  

Ekologisk hållbarhet handlar om att skydda miljön och att använda jordens 
resurser långsiktigt, så att naturen kan fortsätta att försörja mänskligheten.  

Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella 
resurser eller kapital. En hållbar ekonomi är hållbar över tid och stödjer 
möjligheterna att nå andra hållbarhetsmål, exempelvis Agenda 2030 och 
folkhälsomål. 
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