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Kommunstyrelsen

Uppföljning av Hållbart Huddinge 2030
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
”Sammanfattning av hållbarhetsrapport 2020”, bilaga 2, till kommunstyrelsens
förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 20 mars 2020, godkänns.

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,
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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.
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”.

Beskrivning av ärendet
I juni 2012 antogs långsiktiga mål för en hållbar och önskvärd samhällsutveckling
i Huddinge kommun till år 2030. 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.
Hållbarhetsrapport 2020 har samordnats med Agenda 2030.
Att mäta en hållbar utveckling
I Hållbart Huddinge 2030 finns 27 måttsatta mål för år 2030. Genom att följa
indikatorer över tid kan vi få en uppfattning om utvecklingen för målområden.
Där det är relevant bryts indikatorer ned och analyseras utifrån kön, område och
ålder i linje med Huddinges arbete med jämlik styrning. I hållbarhetsrapporten
2020 görs jämförelser och utblickar för region, rike och globalt utifrån Agenda
2030. Genom att presentera statistik och fakta finns en god grund för en dialog
som i längden kan leda till hållbara prioriteringar och vägval. Det pågår ett arbete
med att ta fram en ny målstruktur och styrmodell där frågan om långsiktig
styrning och hållbarhet hanteras.
I FNs ”Sustainable Development Report 2019” som följer upp Agenda 2030
globalt används bedömningssymboler för status och trender kring indikatorer och
mål. I dialog med https://www.sdgindex.org/ har Huddinge kommun fått tillåtelse
att använda dessa bedömningssymboler i hållbarhetsrapporten 2020. Att
gemensamt använda Agenda 2030s globala mål samt bedömningssystem ger
förutsättningar för ett effektivt samarbete kring hållbar utveckling och Agenda
2030.
Huddinge – en del av världen
Många problem rörande hållbarhetsfrågorna varken börjar eller slutar vid
kommungränsen utan beror på generella utvecklingstrender globalt, nationellt och
regionalt. De omfattar även stora delar av Europa och är ibland globala
företeelser. Stockholmsregionens och Huddinges utmaningar är till övervägande
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del desamma. Därför är Agenda 2030 med gemensamma mål en stor tillgång för
att komma till rätta med gemensamma utmaningar globalt, nationellt och regionalt
och lokalt.
AGENDA 2030
Agenda 2030 är den globala agendan för hållbar utveckling. Den antogs den 25
september 2015 av FN:s generalförsamling med 17 globala mål som spänner över
en bredd av samhällsutmaningar med syfte att skapa ett inkluderande, hållbart,
fredligt och rättvist samhälle för alla. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål
och 230 indikatorer. Fram till år 2030, har världens samtliga länder förbundit sig
att tillsammans genomföra en samhällsförändring som leder till att uppnå de
globala målen och en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling.
Varje år hålls toppmöte och en rapport tas fram som följer upp utvecklingen. ´

Agendan ska vara vägledande i beslut som fattas på samtliga nivåer. Regeringar,
civilsamhället, den privata sektorn och andra förväntas bidra till arbetet med
målen. Uppföljning och översyn av de globala målen och delmålen ska även det
ske på global, nationell och regional nivå. Så även om det är en global agenda så
är det på den nationella, regionala och lokala nivån som åtagandena och arbetet
med målen omsätts i praktiken.
Med hållbar utveckling menas ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov.”
De globala målen är odelbara och integrerade vilket betyder att inget av målen
kan uppnås på bekostnad av ett annat. Det krävs alltså framgång inom alla
områden för att nå en hållbar utveckling. Inget mål ska lyckas på ett annat måls
bekostnad. Målen är universella vilket innebär att vi bär alla ett gemensamt ansvar
för genomförandet. Ingen ska lämnas efter och arbetet ska genomföras med
särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.
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Hur går arbetet med Agenda 2030 globalt?
FN:s senaste rapport ”Sustainable Development Report 2019”, om målen för
hållbar utveckling, varnar för effekterna av klimatförändringar och ökande
ojämlikhet mellan och inom länder. Nivåerna av koldioxidkoncentrationer
fortsatte att öka. Antalet människor som lever i extrem fattigdom minskar, men
takten avtar när världen kämpar med våldsamma konflikter och naturkatastrofer.
Samtidigt rapporteras om betydande framsteg kring minskad barndödlighet och
ökning av människors tillgång till el och rent vatten.
I rapporten toppar Danmark, Sverige och Finland när världens länder bedöms och
rankas utifrån de globala målen. Men inget land är på väg att uppnå alla 17 mål.
Även de bästa länderna brister kring: mål 12 (konsumtion och produktion), mål 13
(klimatåtgärder), mål 14 (hav och marina resurser) och mål 15 (ekosystem och
biologisk mångfald).
Rapporten pekar på utmaningar inom både fattiga och rika länder kring stora
skillnader mellan befolkningsgrupper gällande inkomster och förmögenheter,
såväl som skillnader i hälso- och utbildningsresultat.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsens förvaltning anser att kommunstyrelsen bör föreslå fullmäktige
att godkänna ”Sammanfattning av hållbarhetsrapport 2020”, bilaga 2.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget till beslut innebär inte några juridiska eller ekonomiska konsekvenser.

Camilla Broo
Kommundirektör

Toralf Nilsson
Kanslidirektör
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Bilagor
Bilaga 1 Uppföljning av Hållbart Huddinge 2030 – hållbarhetsrapport 2020
Bilaga 2 Sammanfattning av hållbarhetsrapport 2020

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder
Huge Bostäder AB

