KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum

Paragraf

29 april 2020

§4

Diarienummer KS-2020/481.118

Uppföljning av Hållbart Huddinge 2030
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Sammanfattning
I juni 2012 antogs långsiktiga mål för en hållbar och önskvärd samhällsutveckling i
Huddinge kommun till år 2030 och samtidigt beslutades att en hållbarhetsrapport ska
tas fram en gång per mandatperiod för att följa upp hur väl kommunen är på väg mot
de uppställda målen. Den första hållbarhetsrapporten ”På väg mot Huddinge 2030”
kom 2014. Det pågår ett arbete med att ta fram en ny målstruktur och styrmodell där
frågan om långsiktig styrning och hållbarhet hanteras.
2015 antog världens länder Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling.
Agenda 2030 ska vara vägledande i alla beslut FN och länder fattar fram till 2030.
Regeringar, civilsamhället, den privata sektorn och andra förväntas bidra till arbetet
med målen. Hållbarhetsrapport 2020 har samordnats med Agenda 2030.
FN:s senaste rapport ”Sustainable Development Report 2019” varnar för effekterna
av klimatförändringar och ökande ojämlikhet mellan och inom länder. I rapporten
”Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige - Statistisk lägesbild 2019” (SCB) så
framkommer att Sveriges sammanfattningsvis har tre utmaningar kring att miljömål
inte nås samt att ojämlikhet och våld inte minskar.
Länsstyrelsen Stockholm tog under 2019 för första gången fram en analys av Agenda
2030 och konstaterar att länet inte kommer nå huvuddelen av miljömålen samt att
med nuvarande ambition nås inte mål om jämställdhet, minskad ojämlikhet, hållbara
städer och samhällen samt fredliga och inkluderande samhällen.
Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, har tagit fram ca 50 nyckeltal
kring Agenda 2030 i kolada.se. I jämförelser med andra kommuner ligger Huddinge
väl till kring exempelvis elever i åk 9 behöriga till gymnasium, ekologiska livsmedel
samt miljöbilar, men sämre till kring exempelvis valdistrikt med lägst valdeltagande,
invånare som avstår från att gå ut ensam och trångboddhet.
I uppföljning av Hållbart Huddinge 2030 - hållbarhetsrapport 2020 framkommer att
Huddinge är en kommun som växer och där fler förvärvsarbetar och får högre
utbildningsnivåer, förbättrad hälsa och rikligt med uppskattade samt tillgängliga
grönområden, styrkor som pekar mot hållbar utveckling.
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Men Huddinges hållbarhetsrapport visar också på utmaningar med negativ
klimatpåverkan, ojämlika levnadsvillkor mellan grupper och kommundelar, samt
behov av fler arbetstillfällen inom kommunen.
Kommunstyrelsens förvaltning anser att kommunstyrelsen bör föreslå fullmäktige att
godkänna den bilagda ”Sammanfattning av hållbarhetsrapporten 2020”.
Överläggning
Toralf Nilsson, kanslidirektör, informerar om ärendet.
I ärendet yttrar sig även Anders Lönroth (MP), Christian Ottosson (C), Sara Heelge
Vikmång (S), Nujin Alacabek (V), Camilla Broo, kommundirektör, Daniel Dronjak
(M) och Christina Eklund (M).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.

