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Inledning
I slutet av 1980-talet kom den så kallade Brundtlandrapporten där hållbar utveckling definierades som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Begreppet brukar definieras utifrån dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som, då de samspelar och stödjer
varandra, förväntas leda till hållbar utveckling.

Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet kan anses sätta ramarna för de två andra hållbarhetskomponenterna,
social och ekonomisk hållbarhet. Det handlar om jordens ekosystem och om att långsiktigt behålla dess önskade funktioner, vilket både de sociala och ekonomiska aspekterna är beroende
av.
Konkret betyder det att vi behöver skydda och utveckla vår fantastiska natur till gagn för både
den biologiska mångfalden och besöksnäringen. Vi ska också sträva efter att bryta ett ohållbart och enkelriktat flöde av resurser, råvaror och energi och vi ska ställa om till förnyelsebara
material och cirkulära försörjningssystem.
Vi ska också värna de ekosystemtjänster som vi lätt tar för givna. Det är tjänster som naturen
själv utför och som är förutsättningar för oss människor, t ex pollinering av växter. Vi måste
därför i vår samhällsplanering och våra aktiviteter beakta dessa.
För att nå framgång krävs att miljöaspekter är en naturlig del av all verksamhet och att samverkan och dialog fungerar väl.

Social hållbarhet
Den sociala hållbarhetsdimensionen sätter individen och dennes behov, rättigheter, skyldigheter och möjligheter, i fokus. Social hållbarhet innefattar således flera aspekter. Bland dessa
prioriterar vi folkhälsa, trygghet och rättighetsperspektivet.
Folkhälsa är ett tvärvetenskapligt begrepp som omfattar en befolknings hälsotillstånd och hälsan i olika grupper av befolkningen. Folkhälsa omfattar fysisk, psykisk och social hälsa. Folkhälsoarbetet ska förebygga ohälsa och syfta till att skapa samhälleliga förutsättningar för en
god hälsa, vilket kräver långsiktighet. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de
grupper som är mest utsatta för ohälsa. Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är det nationella
övergripande folkhälsomålet ”Skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor”.
Tryggheten utgår från individens upplevelse. Trygghet kan beskrivas som att alla som bor och
är verksamma i kommunen ska vara trygga i sin vardag och sina sammanhang. Detta förutsätter ett fungerande samhälle där var och en känner sig inkluderad, blir bra bemött och får bra
information, redskap och verktyg. I Klippans kommun ska vi arbeta med delaktighet och utbildning för att förebygga och lösa trygghetsproblem och för att uppnå en upplevd trygghet
hos samtliga invånare.
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Rättighetsperspektivet utgår ifrån det faktum att kommunen är en av de offentliga aktörer som
har skyldighet att leverera invånarnas rättigheter. Här utgår vi också från att vi är förpliktigade
till detta utan att göra åtskillnad mellan människor. Det innebär att vi i Klippans kommun
både internt i egenskap av arbetsgivare och externt gentemot medborgarna ska arbeta rättighetsbaserat och icke-diskriminerande.

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång
sikt. Det går också att betrakta den ekonomiska hållbarheten som ett medel för att uppnå ekologisk och social hållbarhet.
För kommunens ekonomi utgår hållbarheten från kraven på god ekonomisk hushållning.
God ekonomisk hushållning betyder att kommunen inom ramen för budget ska uppnå bästa
möjliga måluppfyllelse för kommunens samtliga fullmäktigemål.
Vi ska också sträva efter att den sociala och ekologiska hållbarheten ska speglas i kommunens
ekonomiska strategier. Klippans kommun ska i upphandling och avtal ta de ekologiska och
sociala aspekterna i beaktande samt sträva efter etiskt och miljömässigt hållbar konsumtion.
Kommunen ska också ge goda förutsättningar för människor att starta och utveckla företag i
kommunen i ett gott företagarklimat. Tillväxt och utveckling ska stimuleras samtidigt som
människors hälsa och miljön värnas.

Avslutning
Det finns starka och viktiga samband mellan de tre dimensionerna i hållbar utveckling. Målformuleringar och aktiviteter ska ta hänsyn till dessa samband.
Denna policy uttrycker en samlad ambition för arbetet med ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet. Insatserna för hållbar utveckling ska omfatta all verksamhet och vi ska samarbeta
tvärsektoriellt.
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