HÅLLBARHET

Hållbarhetsprogram
för Avesta kommun
Avestas utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
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Hållbarhetsprogrammet siktar på
lång sikt mot denna vision:
I ett framtida hållbart och önskvärt Avesta är behovet av material, varor och energi i
balans med tillgången. Det innebär att varken människor eller miljö någonstans i
världen påverkas negativt till följd av vår livsstil. I rika naturliga miljöer är mångfalden
av växter och djur stor. Alla vi som bor och är verksamma i Avesta har förutsättningar
för god hälsa, kan välja hur vi vill leva våra liv, kan utvecklas och berika vår kunskap. Vi
är olika men vi har samma rättigheter och skyldigheter, vi kan känna att vi behövs och
att livet är meningsfullt. Eftersom alla redan i skolan fått lära sig vikten av långsiktig
tänkande uppskattar och värnar vi den rikedom som finns och hjälps åt att skydda den
för framtida generationer.
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1.

Hållbarhetsprogrammet innehåller fyra
övergripande målområden. För varje
målområde finns en arbetsgrupp.
Arbetsgrupperna ansvarar för att driva 2.
nödvändiga processer som styr mot
det övergripande målet. Programmet
3.
innehåller också en beskrivning av
vad som väntas vara uppnått 2020 då
programmet ska revideras.
4.

Avestas ekologiska fotavtryck per
person ska bli mindre, de negativa
konsekvenserna av vår förbrukning av
varor, material och energi ska minska.
Den biologiska mångfalden i Avesta
ska öka.
Perspektivet hållbar utveckling ska
integreras i all kommunal
undervisning i Avesta.
Avesta kommun ska utveckla effektiva
arbetsmetoder som ger ett socialt
hållbart samhälle.
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Mål 1:
Avestas ekologiska fotavtryck
per person ska bli mindre, de
negativa konsekvenserna av
vår förbrukning av varor,
material och energi ska
minska

HÅLLBARHET
Arbetsgrupp för att minska Avestas ekologiska fotavtryck

•

Arbetsgrupper med representanter från olika kommunala verksamhetsområden behövs för
att samordna och följa upp genomförandet av programmets övergripande målområden.
Arbetsgrupperna beslutar självständigt hur ofta de behöver träffas för att utföra sina
respektive uppdrag. Hållbarhetsstrategen sammankallar arbetsgrupperna.

•

En arbetsgrupp för att minska Avestas ekologiska fotavtryck ansvarar för att planera
och/eller genomföra aktiviteter som syftar till att uppnå mål rörande Avestas ekologiska
fotavtryck, hållbar konsumtion, upphandling, avfallsmängder, energiförbrukning,
klimatpåverkan och förekomst av hälsoskadliga ämnen i förskola.

•

I gruppen ska finnas representant från kommunkansliet, Gamla Byn, Avesta Vatten,
bildningsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, energi- och klimatrådgivare, trafikplanerare
och plan- och byggenheten. Vid behov kommunicerar gruppen med representanter från
Tillväxt Avesta, upphandlingsenheten, kostenheten, fritidsförvaltningen, teknisk service och
eventuellt andra funktioner inom kommunens organisation. Gruppen kommunicerar också
vid behov med ungdomsrepresentanter och representanter från näringsliv och föreningar,
fjärrvärmeleverantören och kommunens större industrier och fastighetsägare.
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Målsättningen är att hållbarhetsarbetet i Avesta år 2020 ser ut som följer:

• Förbrukningen av material och varor inom kommunens
organisation har börjat minska och en större andel av
kommunens inköp av material och varor sker med krav på
hållbarhet och rättvis handel. Avfallsmängder från
kommunens verksamhet minskar för varje år.
• I Avesta har ett antal privatpersoner, organisationer och
företag som vill leva hållbart och som engagerar sig i
hållbarhetsarbete fått relevant stöd från den kommunala
organisationen.
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Målsättningen är att hållbarhetsarbetet i Avesta år 2020 ser ut som följer:

Kommunens fastigheter utnyttjar ingen fossil olja. Elanvändningen har effektiviserats och en
ambitiös tidsplan för ytterligare energieffektiviserande investeringar och åtgärder i
fastighetsbeståndet har satts i verket. Vid fysisk planering och vid hantering av bygglov tas
hänsyn till målet om att negativa konsekvenser av energianvändningen ska minska.
Kommunen arbetar aktivt för att påverka andra fastighetsägare och verksamheter i Avesta att
lämna fossil energianvändning och att effektivisera sin energianvändning i fastigheter. Den
kommunala nyproduktion i Avesta uppfyller högt ställda krav på energiprestanda och ett
arbete med att ta hänsyn till livscykelanalyser när det gäller byggmaterialens klimatpåverkan
och energiåtgången under byggprocessen har påbörjats.
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Målsättningen är att hållbarhetsarbetet i Avesta år 2020 ser ut som följer:

Avesta bedriver en transportplanering som genom att främja fossilfria transporter långsiktigt
syftar till att uppnå fossilfrihet inom kommunens område.
Den fysiska planeringen sker i samklang med tydliga mål för hållbara transporter. Cykel och
gångtrafik har ökat och det finns en tydlig plan för hur tillgängligheten för cykel- och gångtrafik
ska förbättras.
Inom Avesta kommuns verksamhet används minimala mängder fossila fordonsbränslen.
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Målsättningen är att hållbarhetsarbetet i Avesta år 2020 ser ut som följer:

Avesta kommun har ökat sin kännedom om förekomsten av miljö- och
hälsoskadliga ämnen i kommunen och verkar för att minska den. För
miljöer inom kommunens organisation där små barn vistas är alla varor
och material som medför att barnen exponeras för skadliga ämnen
åtgärdade eller utbytta.
Undantaget är större åtgärder t.ex. utbyte av golvmattor men det finns
en tidsplan även för dessa åtgärder. Städ- och arbetsrutiner på
förskolorna är utformade med hänsyn till målet.
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Mål 2:
Den biologiska mångfalden i
Avesta ska öka

HÅLLBARHET

Arbetsgrupp för att öka den biologiska mångfalden i Avesta

•

En arbetsgrupp för biologisk mångfald har till uppgift att planera och genomföra åtgärder
som syftar till att uppnå de övergripande målen rörande biologisk mångfald.

•

I arbetsgruppen ingår kommunekologen, planenerare och representant från enheten för
teknisk service.
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Målsättningen är att hållbarhetsarbetet i Avesta år 2020 ser ut som följer:

I Avesta finns många platser och områden i olika naturtyper, storlekar
och lägen där den biologiska mångfalden har börjat öka. Dessa områden
ägs av kommunen eller av privata markägare, många är återskapade
och restaurerade värdefulla miljöer och de har olika typer av skydd för
framtiden. Avesta har en aktuell naturvårdsplan och bedriver ett aktivt
naturvårdsarbete. Många anställda i kommunen har fått ökad insikt om
vikten av biologisk mångfald. Principen om ekologisk kompensation vid
exploatering har börjat testas.
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Mål 3:
Perspektivet hållbar utveckling
ska integreras i all kommunal
undervisning i Avesta
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Arbetsgrupp för Hållbarhet i undervisningen

En arbetsgrupp ansvarar för att hållbarhet integreras i all undervisning.
I gruppen ingår representant för bildningsförvaltningen, rektor(er), pedagog(er) och elev(er).
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Målsättningen är att hållbarhetsarbetet i Avesta år 2020 ser ut som följer:

I Avesta är alla pedagoger medvetna om att hållbarhet är en integrerad
del i deras egen undervisning. Alla pedagoger har en aktuell utbildning i
hållbarhet eller har en sådan utbildning inplanerad. Alla kommunala
skolor och förskolor har en lämplig miljö- eller hållbarhetscertifiering eller
har en tidsplan för arbetet mot en lämplig certifiering.
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Mål 4:
Avesta kommun ska utveckla
effektiva arbetsmetoder som
ger socialt hållbart samhälle
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Arbetsgrupp för social hållbarhet

En arbetsgrupp ansvarar för att under programperioden utarbeta ett förslag på ett systematiskt
och sektorsövergripande arbete för social hållbarhet t.ex. i form av ett eller flera styrande
dokument.
I gruppen ska ingå en representant från omsorgsförvaltningen, integrationsstrateg,
representant(er) från bildningsförvaltningen, arbetsmarknadsenheten och representant från
Gamla Byn. Vid behov utökas arbetsgruppen med planerare och representanter från teknisk
service och arbetsförmedlingen.
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Målsättningen är att hållbarhetsarbetet i Avesta år 2020 ser ut som följer:

Kommunen har utarbetat tydliga metoder för att arbeta med social
hållbarhet, mänskliga rättigheter, interkulturell integration, jämställdhet och
jämlikhet. Det finns en tydlig planering och prioriteringsordning t.ex. i form av
ett program, en plan eller andra tydliga riktlinjer som visar alla enheter hur
ökad social hållbarhet kan uppnås. Vägledande i arbetet har bland annat
varit materialet som arbetats fram inom ”Samling för social hållbarhet i
Dalarna”.
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Övergripande arbetsmetoder
Arbetet mot de övergripande målen
behöver brytas ner och anpassas till
styrprocessen i respektive verksamhet.
På lång sikt ska all verksamhet inom
Avesta kommun vara hållbar. För att nå
dit har vi identifierat ett antal
arbetsmetoder.
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Hållbara beslut

Varje politiskt beslut med betydande konsekvenser för framtida utveckling i
samhället, ska åtföljas av en bedömning av beslutets effekter på
hållbarheten. Hållbarhetsbedömningen kan genomföras i samband med
beredning och ska ingå i ärendets beslutsunderlag.
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Hållbarhetsrepresentanter

Inom varje arbetsplats, avdelning, verksamhet eller annan enhet av lämplig
omfattning och storlek ska en hållbarhetsrepresentant utses som
tillsammans med hållbarhetsstrategen regelbundet går igenom vilka av de
övergripande målen som är relevanta för arbetet och vilka av
arbetsgrupperna enheten ska kommunicera med.
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Redovisning

En hållbarhetsredovisning och en bedömning av måluppfyllelsen och av
sannolikheten att uppnå målen i detta program ska göras årligen. Till
hållbarhetsredovisningen ska förvaltningarna, bolagen och arbetsgrupperna
bidra. Hållbarhetsstrategen sammanställer materialet. I samband med den
årliga hållbarhetskonferensen redovisas utvalda delar av
hållbarhetsredovisningen.
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Goda exempel

En årlig hållbarhetskonferens anordnas vars syfte är att fira framgångarna
inom hållbarhetsarbetet och att lyfta hållbarhetsområdet i ett positivt
sammanhang. Här lyfts goda interna och/eller externa exempel fram med
inbjudna interna och/eller externa talare. En sammanfattning av
hållbarhetsredovisningen presenteras. Målgruppen kan vara t.ex.
nyckelpersoner i kommunens organisation eller alla som bor och är
verksamma i kommunen. Konferensen kan med fördel variera i omfattning
och i inriktning år från år.
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