
 
 

 

Hållbarhet 

Bakgrund 
Hållbarhet, utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv inom ramen för 
Agenda 2030 och de globala målen, ska genomsyra hela Kristianstads kommun och 
därmed alla målområden i den strategiska färdplanen. Det övergripande målet är ett grönt 
och inkluderande samhälle, som tar avstamp i Brundtlandskommissionens definition av 
hållbar utveckling – att tillgodose dagens behov utan att kompromissa med kommande 
generationers förmåga att tillgodose sina behov. För en hållbar utveckling av Kristianstads 
kommun krävs friska ekosystem och klimatsmarta samhällen präglade av minskad 
segregation och hög medborgerlig delaktighet. Det finns ett behov av en utökad 
samverkan och samordning för att stärka hållbarhetsarbetet i hela kommunkoncernen. 

För att säkerställa kommunens arbete med hållbar utveckling bör kommunen ligga i 
framkant inom områden som hållbar samhällsbyggnad och hållbar konsumtion, där 
kommunen har stort inflytande och synergier mellan social och ekologisk hållbarhet ges.  

Samhällsbyggnadsprocessen ska ta stor hänsyn till biologisk mångfald och klimatpåverkan 
samt möjliggöra jämlika livsvillkor och därmed minskad segregation.  

Förebyggande av avfall och aktivt arbete med återbruk bidrar till en hållbar resurs-
användning och en cirkulär ekonomi. Under Kristianstadsslätten finns en av norra 
Europas största grundvattenreservoarer, en livsnödvändig resurs som dricksvatten, för 
bevattning och produktion. I ett varmare klimat ökar behovet att skydda vatten-
tillgångarna genom effektiv hushållning med vattnet. 

På grund av sitt låglänta läge är Kristianstad en av de mest utsatta kommunerna i Sverige 
för klimatförändringar. Kommunen ska vara ett föredöme i det gemensamma arbetet mot 
ett klimatneutralt samhälle. Samtidigt som utsläppen måste minska i alla sektorer, läggs 
ett extra fokus på att minska klimatpåverkan från transportsektorn, genom att främja 
fossilfria alternativ och en övergång till mer hållbara färdmedel. En ökad andel aktiv 
mobilitet – gång och cykel – förbättrar folkhälsa och därmed samhällsekonomin. Genom 
att mängden bilar i samhället minskar kan stora ytor frigöras till gagn för alla grupper i 
samhället. 

Biosfärområdet Kristianstads vattenrike – ett modellområde för hållbar utveckling utsett 
av Unesco – utgör en särskild styrka i kommunens arbete med ekologisk hållbarhet. God 
tillgång till en rik natur med hög biologisk mångfald bidrar med ekosystemtjänster och 
främjar lokalt friluftsliv och naturturism. Kopplingen mellan stad och land ska stärkas 
genom att låta de gröna och blå värdena flytta in samhället för att skapa trygga, trivsamma 
och inkluderande utemiljöer. 
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Kristianstads kommun ska sträva efter att bli en jämställd och jämlik kommun, där 
människor lever ett gott liv med god hälsa och jämlika livsvillkor. En kommun med hög 
tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit 
och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Genom att skapa 
förutsättningar för jämlika livsvillkor minskar vi på sikt segregationen och skapar trygga 
och goda boendemiljöer. Delaktigheten ökar och vi skapar nya vägar till ett socialt hållbart 
samhälle. 

Mål 
Kristianstad ska vara en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun, med rik, 
välmående natur och klimatsmarta samhällen präglade av minskad segregation och hög 
medborgerlig delaktighet. 

Resultatindikatorer 
Målområdet hållbarhet utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomisk perspektiv i linje med 
Agenda 2030 och de globala målen är mycket brett. Även om färdplanen enbart pekar ut 
fem prioriterade indikatorer inom målområdet kan alla verksamheter bidra till det 
övergripande målet utifrån bakgrundsbeskrivningen. 

Indikatorn växthusgasutsläpp från transporter utgår från kommunens klimat- och 
energistrategi samt nationella klimatmål. Arbetet innebär bland annat att fasa ut fossila 
bränslen, ge förutsättningar för ett transporteffektivt samhälle och ställa miljökrav i 
upphandling. 

Insatser för att stärka den biologiska mångfalden kan vara både stort och smått – allt från 
att anlägga våtmarker och avsätta mark i den kommunala naturvårdsfonden till artrika 
blomplanteringar och kunskapshöjande insatser.  

Arbetet med att förebygga avfall innebär exempelvis att förlänga produkters livslängd, 
undvika svinn och minska användningen av engångsartiklar. Kommunen kan stimulera till 
att förebygga avfall och till ett ökat återbruk i samhället, genom exempelvis krav i 
upphandling och utbildningsinsatser. 

Valdeltagandet speglar människors tillit till och respekt för den lokala demokratin, samt 
deras känsla av delaktighet i samhället. Ett jämnt fördelat valdeltagande med avseende på 
kön, valdistrikt och åldersgrupper ska eftersträvas. Kommunen ska stimulera till hög 
medborgerlig delaktighet i samhällsutvecklingen. 

Indikatorn låg ekonomisk standard anger andel av befolkningen 0-19 år som lever i en 
familj med låg ekonomisk standard. Att växa upp i ekonomisk utsatthet och fattigdom 
påverkar barns liv negativt på flera sätt, bland annat fysisk och psykisk ohälsa, sämre 
skolresultat, de sociala relationerna och graden av trångboddhet. 
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