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Inledning 
I Skövde kommuns vision står det att vi växer hållbart med hänsyn till kommande generationer 
och att vi driver omställningen till ett hållbart samhälle. Hållbar utveckling genomsyrar allt 
arbete i Skövde kommun och dess bolag. Dessutom välkomnar vi alla som bor, verkar eller 
vistas i Skövde att bidra till arbetet med hållbar utveckling. 

Syftet med denna policy är att definiera hållbar utveckling och de tre dimensionerna social, 
ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Policyn pekar även ut ett antal principer för arbetet med 
hållbar utveckling.

I september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Agenda 2030 för hållbar 
utveckling. Agenda 2030 syftar till att uppnå en hållbar utveckling till år 2030. Vi ser Agenda 
2030 som ett verktyg och ramverk för vårt arbete med hållbar utveckling.

Definition av hållbar utveckling
Att Skövdes utveckling är hållbar är en förutsättning för att vara en attraktiv kommun som 
ligger i framkant. Genom vårt agerande sätter vi Skövde på kartan och bidrar till en lokal och 
global hållbar utveckling – tänk globalt, agera lokalt. 

Hållbar utveckling är inte ett slutgiltigt tillstånd utan innebär en kontinuerlig process som 
förutsätter vilja till förändring och kompromisser. I detta har kommunen en viktig roll för att 
koordinera och driva omställningen till ett hållbart samhälle.

I Skövde är hållbar utveckling en utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att göra detsamma.

Att arbeta med hållbar utveckling skapar social, ekologisk och ekonomisk resiliens och 
motståndskraft som möjliggör fortsatt utveckling och säkrar att vi klarar påfrestningar utan 
konsekvenser för människor, planeten eller ekonomin.

Tre dimensioner av hållbar utveckling
Ett socialt hållbart Skövde är ett jämställt och jämlikt Skövde där människor lever ett gott liv med 
god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett Skövde där vi har hög tolerans för olikheter, där människors 
lika värde står i centrum och där människor känner sig trygga. I det socialt hållbara Skövde är 
demokratin stark, människor är delaktiga i samhällsutvecklingen och har tillit till och förtroende för 
varandra och samhället. Kommunens verksamhet fungerar i kris och krig.

Ett ekologiskt hållbart Skövde är ett Skövde som värnar planetens klimat och ekosystem. Där det är 
god kvalitet på luft, land och vatten, kvalitativa livsmiljöer och biologisk mångfald främjas. I det 
ekologiskt hållbara Skövde är cirkularitet utgångpunkten. Vi förebygger klimat- och miljömässiga 
utmaningar och minimerar användningen av skadliga ämnen.

Ett ekonomiskt hållbart Skövde är ett Skövde där de ekonomiska resurserna används för att främja 
ekologisk och social hållbarhet. Där mänskliga, ekologiska och ekonomiska resurser nyttjas cirkulärt 
med förståelse för att resurserna är ändliga. Ett Skövde där människor växer och har likvärdiga 
möjligheter till utbildning, boende och arbete. 

Gemensamma principer
Följande principer utgör grunden för vårt arbete med hållbar utveckling. Genom att följa dem 
möjliggör vi en hållbar utveckling i Skövde. 
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 All verksamhet främjar en långsiktigt hållbar utveckling och åtgärder som är socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt hållbara prioriteras. Arbetet med hållbar utveckling utgår 
från devisen att det är lätt att göra rätt. 

 Beslut utgår från ett cirkulärt perspektiv och hänsyn tas till åtgärdens effekter över hela 
livscykeln samt hur andra aktörer påverkas.

 Åtgärder planeras ur ett helhetsperspektiv med hänsyn till påverkan både inom och 
utanför kommunens geografiska område – tänk globalt, agera lokalt.

 Arbetet utgår från samverkan i hela samhället och förutsättningar för hållbar utveckling 
skapas tillsammans med medborgare, näringsliv, civilsamhälle, akademin och andra 
offentliga aktörer.

 Arbetet för hållbar utveckling är transparent och kommuniceras aktivt internt och 
externt för att engagera medborgare och medarbetare i arbetet.

 Arbetet med hållbar utveckling utgår från lärande och flexibilitet, vi lär medan vi gör 
och omvärderar ständigt förutsättningarna. Arbetet följs upp och utvecklas löpande. 

Uppföljning
Kommunstyrelsen har ett uppföljningsansvar för policyn och arbetet med hållbar utveckling. 
Arbetet med hållbar utveckling följs upp och rapporteras i samband med årsredovisningen.

Samtliga nämnders mål och aktiviteter knyts till arbetet med hållbar utveckling genom att 
kopplas till delmålen som återfinns i Agenda 2030. 
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