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§266 Hållbarhetspolicy
Dnr KS 2016/781

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-01 att uppdra åt utskottet för hållbar
utveckling att arbeta fram en hållbarhetspolicy. Utskottet för hållbar
utveckling beslutade 2016-08-15 att uppdra åt kommundirektören att ta fram
en hållbarhetspolicy för Trelleborgs kommun senast december 2016.
Föreligger förslag till hållbarhetspolicy enligt bilaga.

Beredning
Hållbarhetspolicyn för Trelleborgs kommun är tänkt att styra, stödja och
vägleda i arbetet mot en hållbar utveckling i Trelleborgs kommun. Innehållet
speglar de prioriteringar som är särskilt viktiga för Trelleborg med anledning
av de utmaningar som finns i fråga om integration, utanförskap och
delaktighet, Dessutom anger policyn vikten av att hushålla med våra
gemensamma resurser, ta hänsyn till kommunens påverkan globalt och att
hållbar utveckling är en prioriterad fråga i enlighet med vision och strategiska
inriktningar.
Utöver detta belyser policyns prioriteringar den potential som finns i att höja
livskvaliteten i Trelleborg och i att i mycket större omfattning samverka med
aktörer innanför och utanför kommunens gränser, såsom andra kommuner,
näringsidkare, myndigheter, föreningsliv, civilsamhälle och medborgare.
För att tidsfristen ska bibehållas om beslut i kommunfullmäktige i december,
lämnas förslaget direkt till kommunstyrelsens arbetsutskott och inte till
utskottet för hållbar utveckling.
Barnchecklistan
Hållbarhetspolicyn anger tydligt att jämlikhet, jämställdhet, inkludering och
livskvalitet ska vara vägledande principer och värde, vilket även i högsta grad
inkluderar barns rättigheter och möjligheter att utvecklas i Trelleborgs
kommun. En viktig del i arbetet med att tillämpa policyn blir att arbeta med
barnkonventionens olika delar.
Barn och unga har på grund av den korta tiden inte varit delaktiga i
framtagandet av policyn, vilket vore att föredra. Därför är rekommendationen
att ungdomsforum utgör remissinstans för policyn. Förslagsvis skulle även
andra representanter för barn i Trelleborgs kommun, såsom elevråden, kunna
vara delaktiga i en remissrunda av policyn.
Konsekvensanalys
Hållbarhetspolicyn ska säkerställa att Trelleborgs kommun bidrar till en
hållbar utveckling i alla delar av verksamheterna.
Justerares signatur
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Kompetensutveckling krävs
Detta kommer att kräva kontinuerlig omvärldsbevakning, ökad
kunskapsutveckling och omprioriteringar i investeringar. Inledningsvis
kommer det att kräva en omprioritering av ekonomiska resurser, alternativ
ett tillskott av resurser. Med rätt kunskap kommer denna utveckling med all
sannolikhet att bidra till mer kostnadseffektiv verksamhet genom att
kompetensen höjs och åtgärder följs upp.
Lägre kostnader på sikt
Dessutom resulterar tillämpningen av policyn i lägre kostnader på sikt, bättre
kvalité på våra resurser i framtiden, samt en framtidssäkring inför
klimatförändringar. Exempelvis kommer energiinvesteringar idag leda till
lägre driftskostnader på sikt. En hållbar användning av våra naturresurser
leder till ökade möjligheter för naturturism, olika ekosystemtjänster såsom
rekreation och reglerande funktioner, samt säkerställandet av framtida
vatten- och markresurser för våra medborgare. Ett arbete för minskad
klimatpåverkan och ökad klimatanpassning bidrar till bättre förutsättningar
för svenska och lokala företag att ligga i framkant inom klimatområdet, samt
till bättre förutsättningar att minska riskerna för kostsamma översvämningar.
Säkerställer bemötandet av ökade krav
En annan aspekt är att lagstiftningen sannolikt kommer att skärpas på
hållbarhetsområdet för offentliga verksamheter både inom EU och i Sverige.
Exempelvis för införandet av ett kretsloppsperspektiv, skärpt
dricksvattenhantering och energiförbrukning, samt förnyelsebara
energikällor. Redan nu kan vi se att detta är prioriterade områden för att
erhålla externfinansiering, ytterligare en anledning att prioritera dessa frågor.
Inom privat sektor införs en hållbarhetslag 2017 som kräver att privata
aktörer över en viss storlek redovisar sitt hållbarhetsarbete. Detta kommer att
bidra till en ökad kompetens på marknaden kring dessa frågor och följaktligen
öka förväntningarna på offentliga aktörer att kunna möta denna kompetens
med motsvarande kravställningar i offentliga upphandlingar och utveckling av
sin verksamhet.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att skicka hållbarhetspolicyn på remiss till samtliga nämnder,
bolag, hållbarhetsutskottet, ungdomsforum samt,
att remissvaren skall ha inkommit till kommunledningskontoret senast i mars
år 2017.

Skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga bolag
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Hållbarhetsutskottet
Ungdomsforum
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