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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
ARBETSSÄTT 
 
Hållbar utveckling  
 
Med hållbar utveckling menar vi ett ansvarsfullt sätt att leva och verka som gör det 
möjligt för oss här och nu att utvecklas och må bra, och samtidigt se till att samma 
möjligheter finns för kommande generationer eller för människor i andra delar av 
världen. 
 
Hållbarhet har tre dimensioner; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Ekologisk hållbarhet 
omfattar allt som har med jordens ekosystem och planetens gränser att göra. Ekonomin 
kan ses som ett medel för att nå hållbarhet. Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar 
om välbefinnande, rättvisa, rättigheter och människans behov. Social hållbarhet är inte 
möjlig utan att också ekosystemen fungerar hållbart.  
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Syftet med ett hållbarhetsprogram  
 
Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. 
Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt och hållbart syftar till att visa hur vi ska arbeta för att 
på ett långsiktigt hållbart sätt nå vår vision om framtidens större Nybro.  
 
Syftet är också att knyta samman globala, nationella och regionala dokument till ett lokalt 
Nybro-perspektiv. Hoppfullt och hållbart tar sitt avstamp i dels Nybro kommuns vision 
och dels i FN:s mål för hållbar utveckling; Agenda 2030. Det relaterar och stödjer också 
de nationella och regionala mål som finns inom området. Den regionala 
utvecklingsstrategin, RUSen, som beslutats under våren 2018 har också beaktats i 
programmet. 
 

Så här använder vi programmet 
 
Hållbarhetsprogrammet utgör de övergripande målen och strategierna för Nybro kommun 
och antas av kommunfullmäktige. Det är ett långsiktigt dokument som ska revideras vart 
sjätte år. Programmet är framtaget i en lång process av dialog och analys och gäller för 
såväl hela kommunorganisationen som kommunen som geografiskt område. 
 
För att möjliggöra en långsiktig styrning har fem övergripande arbetsområden, 
hållbarhetsområden, identifierats. Det är ett första steg för att nå verkstad och ger bättre 
förutsättningar för att följa upp och kommunicera hållbarhetsarbetet i vår kommun.  
 
Detta innebär att det fortsatta arbetet i vissa fall behöver specificeras i underliggande 
strategier, riktlinjer, handlingsplaner eller liknande. Dessa kan utformas inom ett område, 
exempelvis energi och klimat, eller inom en specifik förvaltning eller bolag, så som 
handlingsplaner eller aktiviteter i en verksamhetsplan. Hållbarhetsområden och dess 
strategier kan också direkt resultera i aktiviteter.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 
Hela kommunorganisationen har ett ansvar att arbeta utifrån hållbarhetsområdena för att 
få fram effektiva åtgärder och aktiviteter. Kommunstyrelseförvaltningen har också ansvar 
för att samordna och följa upp arbetet. 
 
I många fall finns redan ett långtgående arbete. Vi börjar på inget sätt på ruta ett. Då blir 
grupperingen i hållbarhetsområdena ett sätt att synliggöra arbetet vid exempelvis 
uppföljningar. 
 
Under varje område finns en organisation av arbetsgrupper, som under arbetets gång 
utvecklas och förändras efter behov, resurser och prioriteringar.  
 

Uppföljning 
Uppföljningen av hållbarhetsprogrammet blir betydelsefull för hur vi resursplanerar 
framöver. Programmet har en egen styrmodell vilket gör att uppföljningen kan redovisas 
på olika sätt efter önskemål och behov. Exempelvis kan en full rapport utifrån Agenda 
2030 tas fram, men möjligheten finns också att ta fram uppföljningar på ett specifikt 
område eller nationellt mål. 
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Framgångsfaktorer 
 
Programmet innehåller områden kring vilka hållbarhetsarbetet ska fokusera. Det finns 
framgångsfaktorer som är generella för alla områden och som får stor betydelse för 
hållbarhetsområdenas utveckling. 

Kompetens 
Vi måste ha kunskap för att fatta rätt beslut och ha ett förhållningssätt som gynnar 
Agenda 2030 och visionen för Nybro kommun. Detta innebär att vi behöver ha 
kommunikation kring målen, hur vi påverkar och påverkas som kommun och som 
människor. 

Ledning 
Vi som kommun måste våga leda. Med självkänsla, tydlighet och transparens. 
Kompetensen är en viktig faktor för att göra detta. 

Medskapande 
Arbetet med hållbar utveckling måste göras i samarbete. Nya lösningar hittar vi först när 
vi har nya samtal. Vi behöver bygga broar och hitta samverkansformer som gynnar vår 
gemensamma resa.  

Uppföljning 
Genom regelbunden uppföljning och rapportering förvaltas och utvecklas ovan nämnda 
kompetens.  

Kommunikation 
En god kommunikation är en förutsättning och ett verktyg för att lyckas. 
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NYBRO OCH VÄRLDEN 
 
Hållbarhetsprogrammet är en del i ett sammanhang på både lokal och global arena. Vi vill 
förhålla oss till omvärlden för att bättre kunna bidra till en långsiktigt hållbar tillvaro.  

Nybro kommuns vision för framtiden 
 
Nybro kommuns vision syftar till att bättre ta tillvara på den drivkraft som finns och 
skapa en större gemenskap för att förstärka det som vi ser som attraktivt med vår 
kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visionen säger att hållbarhet ska beaktas i alla beslut, ställningstagande och 
förhållningssätt. Detta ställer krav på vår organisation på så sätt att vi behöver ytterligare 
tillföra och förvalta kunskap och systematik.  
 
 
 

Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande  
bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro 

 
Nybro kommun växer när människor känner trygghet och får möjlighet till 
framgång.  
I ett större Nybro med fler invånare frodas företagande, föreningsliv och 
samhällsengagemang där fler är delaktiga. 
I ett större Nybro vågar människor vara nyfikna, nytänkande och generösa. 
Med en gemenskap djupt rotad i bygdens historia, tradition och natur har vi 
styrkan och stoltheten att bjuda in världen runt oss. 
 

Perspektiv 

 Tillväxt 
 Hållbarhet 
 Gemenskap 

 
Tillsammans bygger vi en bro till ett större Nybro. Beslut, ställningstagande 
och förhållningssätt ska gynna tillväxt, hållbarhet och gemenskap i Nybro 
kommun. 
 
   Kommunfullmäktige 18 december 2017 

V
IS

IO
N

 N
Y

B
R

O
 



8 

I de dialoger som hölls inför den nya visionen ställdes frågor kring hur man vill att det 
ska vara i Nybro kommun i framtiden. Här följer några svar från klasser i grundskolan: 

 Att det är miljövänligt 
 Vi önskar att människorna är snälla mot djuren och inte skräpar ner i naturen. 
 Att man kan fortsätta leva säkert och tryggt 
 Att vi ska ha det bra och vara snälla mot varandra.  
 Bättre trygghet, mer platser att umgås på för ungdomar. 
 Mindre bilar, mindre avgaser. Mindre cigaretter och tobak. Mera skog. 

 
Andra strategiska dokument i kommunen. 
Hållbarhet är en av kommunens mest övergripande uppgifter. Hållbarhetsprogrammet har 
en nära relation till kommunens arbete med översiktsplanering. De båda delarna utgör två 
pusselbitar av en långsiktigt hållbar utveckling i vår kommun och gemensamt stöttar de 
visionen. 
 
Både hållbarhetsprogrammet och översiktsplanerna är långsiktiga, strategiska dokument. 
Hållbarhetsprogrammet utpekar olika områden, s.k. hållbarhetsområden, som krävs att 
man arbetar med för att långsiktigt nå de globala målen för hållbar utveckling och Nybro 
kommuns vision. Översiktsplaneringen är ett verktyg för att ur ett fysiskt perspektiv nå 
dit. Alltså bidrar både hållbarhetsprogrammet och översiktsplaneringen till visionen, 
samtidigt som visionen ger riktning för arbetet. 
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Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling 
 
Agenda 2030 är FNs mål och strategier för en hållbar utveckling. De 17 globala målen 
och de 169 delmålen har tagits fram i en bred överenskommelse i världens största 
organisation för fred och hållbar utveckling. Agendan är en handlingsplan för 
människorna, planetens och vårt välstånd. Med de globala målen har världens länder 
åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. 
 
De globala målen är tillräckligt övergripande för att kunna gälla en region i Afrika, en 
storstad i Asien men också en kommun i Småland. De är också tillräckligt tydliga för att 
visa i vilken riktning vi måste gå. Med Agenda 2030 är det uppenbart att hållbar 
utveckling innehåller både ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv och att inget 
enstaka mål kan lösas på egen hand. Allt hänger ihop. 
 
Vår vardag i Nybro kommun, våra val och vårt levnadssätt påverkar utvecklingen inte 
bara lokalt, utan även globalt. Vi har därför ett ansvar att se till att vi går i rätt riktning. Vi 
har ett ansvar men också en stor potential. Genom att använda de globala målen får vi den 
riktning vi behöver för att göra Nybro kommun ännu bättre! 
 
Genom hållbarhetsprogrammet antar Nybro kommun Agenda 2030 och förbinder sig till 
att arbeta för genomförandet av agendan.  
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Miljömål och folkhälsomål 
 
I Sverige finns miljökvalitetsmål, även kallade miljömål, samt folkhälsopolitiska mål 
även kallade folkhälsomål. Dessa mål styr centrala och regionala myndigheters arbete 
såväl som kommunernas. Arbetet med målen är sedan många år ett redskap i Nybro 
kommun för miljö- och folkhälsoområdet. De 16 miljömålen och 11 folkhälsomålen 
sluter väl upp till Agenda 2030 enligt Agenda 2030-delegationens analys. De spelar en 
viktig roll i framtagandet av en samlad nationell målbild för Agenda 2030 i Sverige. 
Detta hållbarhetsprogram syftar till att stödja de globala, nationella och regionala målen 
för en hållbar utveckling.  

Miljömål 
Generationsmålet: "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation 
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser." 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 

Folkhälsomål 
Övergripande nationellt mål för den svenska folkhälsopolitiken är: "Att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation." 

1. Det tidiga livets villkor 
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 
5. Boende och närmiljö 
6. Levnadsvanor 
7. Kontroll, inflytande och delaktighet 
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
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HÅLLBARHETSOMRÅDEN 
 
Varför hållbarhetsområden? 
 
Att ta fram hållbarhetsområden har varit ett sätt för oss i Nybro kommun att ta till oss 
Agenda 2030, utifrån våra förutsättningar och behov. Det är så här vi väljer att förankra 
Agenda 2030.  
 

Syftet med hållbarhetsområden är att visa på den riktning kommunen ska ha. De ska 
utgöra ett paraply för mer specifika områden och fungera som en bas för uppföljning och 
rapportering. Eftersom hållbarhetsprogrammet och dess fem områden antas av 
kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, ger det ett tydligt uppdrag för 
hela kommunkoncernen att arbeta med frågorna.   
 

Fem områden 
 
Hållbarhetsområdena har tagits fram genom samtal i olika forum i kommunen, workshops, 
medborgardialoger och arbetsgrupper. De grundar sig på kartläggningar och analyser av 
nuläget och i omvärlden. Dessa hållbarhetsområden spänner över flera mål i Agenda 2030 
och kan även delvis överlappa varandra. Längst bak i programmet finns tabeller med info 
om vilka mål som faller under respektive område. 

 
 Hälsa, trygghet och välbefinnande 
 Klimatsmart samhälle 
 God miljö för barn och unga  
 Natur och ren miljö 
 Delaktighet och jämlikhet 
 
Alla hållbarhetsområdena måste hanteras samtidigt, men i bilden nedan illustreras att vissa 
områden blir förutsättningar för andra.  
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Hållbarhetsprogrammet i en bild 
 
I bilden på sida 13 visas de fem hållbarhetsområdena inramade av Agenda 2030. De tre 
perspektiven i visionen skär över hållbarhetsområdena och symboliserar att de olika 
aspekterna ska beaktas i arbetet. Perspektivet hållbarhet blir ett sätt att se till att de 
områdena med antingen mer tydligt folkhälso- eller miljöfokus också behåller helheten i 
sitt arbetssätt. I bilden visas även de tre olika sidorna av hållbarhet som kan beskrivas så 
här: 

Social hållbarhet 
Den sociala hållbarhetsdimensionen utgår från alla människors lika värde och handlar om 
frågor som rör mänsklig utveckling, delaktighet och lika möjligheter för alla oavsett kön, 
ålder eller andra förutsättningar. Arbetsliv, utbildning, hälsa, inkomster, kreativitet och 
delaktighet är exempel på frågor som ingår i området. Att delta i arbetslivet ger inkomster 
och större möjlighet att påverka sin livssituation samt en viktig identitet.  
En ekonomisk tillväxt som leder till utslagning och utanförskap är inte hållbar. 
Välmående, kreativa och företagsamma invånare är en förutsättning för all form av 
utveckling. Genom stärkt delaktighet inom alla grupper av befolkningen skapas en grund 
för att behålla invånare i länet men också attrahera nya. 

Miljömässig eller ekologisk hållbarhet 
Miljö- och klimatfrågorna är globala och har stora konsekvenser både idag och i 
framtiden. För att lösa dagens miljöproblem och förebygga morgondagens måste vi börja 
lokalt med att hushålla med naturens begränsade resurser. Hållbar tillväxt på 
miljöområdet handlar bland annat om hur vi nyttjar och återvinner våra naturresurser, 
använder miljö och hälsoskadliga ämnen och om länets bebyggelse och transportsystem. 
Det handlar också om hur vi skyddar ekosystem för att ge förutsättningar för en god 
livsmiljö för alla levande varelser och för att dessa ska kunna leverera de 
ekosystemtjänster som krävs för att upprätthålla eller förbättra människans välmående.  

Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk utveckling är vårt medel för att uppnå livskvalitet för invånarna i Nybro 
kommun och en fortsatt god utveckling av samhället. Den ekonomiska utvecklingen får 
dock inte ske på bekostnad av miljön, människors välfärd eller den sociala 
sammanhållningen. En förutsättning för en fortsatt ekonomisk utveckling är satsningar på 
bland annat utbildning, infrastruktur och kommunikationer. Detta för att säkra 
kommunens kompetensförsörjning och för att knyta samman boende, arbete, utbildning 
och fritid och skapa god tillgänglighet till exempelvis vård, omsorg, utbildning och 
kultur. 
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Figur 1 Hållbarhetsområdena i relation till Agenda 2030. Hållbarhetsområdena är Nybros 
modell för att hantera de 17 målen inom Agenda 2030. Visionens tre perspektiv, Tillväxt 
Hållbarhet och Gemenskap säkerställer att visionen beaktas i arbetet. 
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Hälsa, trygghet och välbefinnande 
 
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla 
potential och att bidra till samhällets utveckling. Vårt välbefinnande omfattar också 
trygghet, meningsfull fritid och möjlighet till utveckling. Genom att främja hälsa och 
förebygga ohälsa ges människor förutsättningar för ett självständigt liv. 
 
Att mötas och finnas i ett sammanhang och i olika sociala nätverk är viktigt för 
välbefinnandet. En mångfald av mötesplatser bidrar till delaktighet och tillgänglighet. 
Kulturen är en viktig del av folkbildningen och en grundläggande förutsättning för ett 
aktivt medborgarskap. Sambanden mellan kultur, bildning, demokrati och livslångt 
lärande är tydliga. Även kulturarvet har en stor potential som resurs för 
samhällsdeltagande genom att skapa en grund för lokalt engagemang och en gemensam 
lokal identitet. 

 

Utgångspunkt 
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i samhället 
ökar det vill säga utbildning och socioekonomiska förhållanden. De grupper som har en 
lägre utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre hälsa. Medellivslängden i 
befolkningen fortsätter att öka och skillnaden mellan könen minskar. Det är större 
skillnad i medellivslängd mellan grupper med låg respektive hög utbildning än vad det är 
mellan kvinnor och män. 
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Strategier för hälsa, välbefinnande och trygghet 
 
Främja en jämlik och jämställd 
hälsa och förebygga ohälsa  
Genom att främja hälsa och förbygga 
ohälsa samt arbeta förebyggande mot 
våld, skapas grunden för självkänsla, 
trygghet, tillit och framtidstro. 

 
Förebygga missbruk 
Arbeta för att förebygga beroende av 
alkohol, narkotika, doping, tobak och 
spel. ANDTS ger negativa 
konsekvenser för långt många fler än 
den som missbrukar. Förebyggande 
arbete behöver ske i samverkan med 
flera aktörer. 
 
Giftfri vardag 
Arbeta för en giftfri vardag som ger en 
hälsosam livsmiljö. 
 
Gott stöd och god omsorg 
Erbjuda jämlik och kvalitativ stöd och 
omsorg med möjlighet till tryggt och 
socialt liv. 
 
 

 
Meningsfull fritid och ett aktivt 
liv 
Skapa goda förutsättningar för en 
meningsfull fritid och ett aktivt liv 
tillsammans med kultur- ,fritids- och 
föreningsliv.  
 
Natur som mötesplats och 
attraktionskraft 
Värna och förstärka våra naturvärden 
och även öka intresset för natur och 
naturupplevelser för nya målgrupper. 
Genom att utveckla och 
tillgängliggöra våra unika natur, park- 
och kulturmiljöer ges förutsättningar 
till en aktiv fritid, rekreation och 
attraktiva utflyktsmål. 
 
Hållbar arbetsgivare 
Nybro kommun ska i sin roll som 
arbetsgivare främja fysisk och psykisk 
hälsa bland sina medarbetare genom 
förebyggande arbete. 
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Klimatsmart samhälle 
 

I ett klimatsmart samhälle minskar utsläppen av fossil koldioxid och vår påverkan på 
klimatet minskar. Ett klimatsmart samhälle står också rustat för de klimatförändringar 
som väntar. Det är viktigt att vi arbetar med att både hindra klimatpåverkan så gott vi 
kan, och att lindra effekterna av den påverkan som vi ser idag och som kommer i 
framtiden.  

 
Ett förändrat klimat kommer ge mycket stora effekter på våra ekologiska system och 
samhällen i världen. Beroende på hur stora utsläpp av klimatgaser kommer klimatet och 
vår omgivning förändras. I Nybro kommun kommer vi direkt påverkas genom mer 
extrema vädersituationer med värmeböljor, torka, översvämningar etc. Vilket ger effekter 
på växter och djur, bebyggelse, dricksvatten och infrastruktur. Men vi påverkas även 
indirekt. I Nybro har vi relativt sett goda förutsättningar att hantera förändringar och 
extrema situationer. Men klimatförändringarna förväntas också försvåra för människor i 
andra delar av världen som redan är utsatta. Detta kan leda till fler naturkatastrofer, 
hungersnöd, ökade flyktingströmmar och en socialt, ekologiskt men även ekonomiskt 
ohållbar situation.  

 

Utgångspunkt 
Utsläppen av fossil koldioxid från Nybro kommuns geografiska område har minskat 
sedan 1990. Mycket av denna minskning hittas i minskad användning av olja i 
uppvärmning och produktion men även i effektivisering. Om man tar in perspektivet vad 
vi i Nybro kommun förbrukar genom vår konsumtion är dock trenden inte lika positiv. 
Våra resor och konsumtion av varor, exempelvis elektronik, mat och kläder ger stor 
påverkan på klimatet och här har inte trenden minskat, även om det är svårt att få tag på 
tillförlitlig lokal statistik. I allra högsta grad är vår nuvarande livsstil ett hinder för 
minskade utsläpp. 
 



17 

Nybro kommun arbetar på olika sätt för att säkra upp för ett förändrat klimat. Detta sker 
exempelvis genom vattenfördröjande åtgärder, åtgärder inom hälsa och omsorg, riktlinjer 
för byggande, risk- och sårbarhetsanalyser, vår planering av vatten och avlopp, med 
mera.  

 

Strategier för ett klimatsmart samhälle 
 
Hållbart resande 
Arbeta med hållbara resor och 
transporter för att minska utsläpp från 
trafiken. Här finns många möjligheter 
att påverka. Dels inom kommunens 
egen organisation och de resor och 
transporter som görs där. Men även 
den roll kommunkoncern har när det 
gäller att få till bra infrastruktur som 
underlättar för privatpersoner och 
företag att resa och kommunicera 
klimatsmart och effektivt.  

 
Smart byggande 
Sträva efter att bygga och renovera 
smart, i hållbara, hälsosamma och 
miljövänliga material. Detta leder till 
byggnader och infrastruktur med lång 
hållbarhet, låga utsläpp och förbättrad 
möjlighet till återanvändning och 
återvinning.  

 

Klimatanpassning 
Anpassa samhället och 
kommunkoncernens verksamheter till 
ett förändrat klimat.  

 
Förnybart 
I Nybro kommun ska vi välja 
förnybart före fossilt. Vi har redan nu 
en hög andel förnybart i vår 
uppvärmning och elanvändning i 
verksamheterna. Detta ska senast 2030 
även omfatta våra transporter och 
inköp. 

 
Hållbar konsumtion 
Uppmuntra till en hållbar konsumtion i 
samhället och se till att inom 
kommunkoncernens verksamhet 
främja en resurseffektiv och 
ansvarsfull konsumtion av varor, 
transporter och livsmedel med mera. 
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God miljö för barn och unga 
 
Alla barn och unga har rätt att få goda förutsättningar för en bra uppväxt och utveckla de 
förmågor som krävs för att leva ett gott liv. De ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma 
sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Rättigheter som stärks i bland annat 
barnkonventionen och de nationella ungdomsmålen. Förhållanden under barndomen har 
stor betydelse för hälsan under hela livet. Genom tidiga åtgärder som förbättrar 
familjeförhållanden och skolförhållanden kan barns och ungdomars hälsa främjas och 
skillnader i uppväxtvillkoren minskas.  

 
Hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor handlar om ett fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och omfattar allt från den unges sociala nätverk och levnadsvanor till 
samhällets strukturer och livsvillkor. Trygga barn som vistas i en stimulerande miljö ges 
goda möjligheter att utvecklas till vuxna människor som vill bidra till ett bra samhälle. 
Den fysiska omgivningen har stor betydelse för barns utveckling och kan på flera sätt 
främja barns och ungas hälsa, utveckling och lärande. Därför är det viktigt att utveckla 
bra utemiljöer som bidrar till ökat välmående och kreativitet hos barn och unga.  

 
God miljö för barn och unga är ett långsiktigt arbete som kräver strategiska val av 
insatser och ett brett genomförande. Att komplettera kommunens förebyggande arbete 
med sociala investeringar ger förutsättningar att förnya arbetet och nå fler målgrupper. På 
så sätt ökar möjligheterna till att alla barn och unga får en bra start i livet med en god 
miljö i hemmet, en fullständig skolgång och möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden.  
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Utgångspunkt 
En god miljö för barn och unga är en viktig och självklar del i vår kommuns utveckling 
och bidrar till en hållbar kommun med attraktivitet, god tillväxt och hög gemenskap.  

 
De flesta unga har en god upplevd hälsa, känner sig trygga och delaktiga och ser positivt 
på sin framtid. Det finns dock unga som inte känner sig delaktiga, sedda eller som lever i 
utanförskap. Unga som har svårt att komma in på arbetsmarknaden och att hitta en egen 
bostad. Den psykiska ohälsan ökar i samhället och därmed även bland unga. Nybro är 
inget undantag. Genom att erbjuda en bra uppväxtmiljö för barn och unga kan vi främja 
och stärka goda familje- och skolförhållanden för att på så sätt minska skillnader i 
uppväxtvillkoren.  

 

Strategier för en god miljö för barn och unga 
 

Skola för alla 
Erbjuda en skola för alla, där barn och 
unga kan utvecklas maximalt.  

 
Giftfri vardag 
Barn är extra känsliga för produkter 
och kemikalier i vårt samhälle. Därför 
är det prioriterat att arbeta för en giftfri 
miljö där barn och unga vistas. 
 
Möjlighet att påverka 
Utveckla barn och ungas möjligheter 
att vara delaktiga i och påverka beslut 
som rör dem själva och samhället. 
 
 
 

Utvecklande fritid och fysisk 
miljö 
Ge barn och unga möjlighet att 
uppleva, utöva och påverka ett brett 
utbud av kultur-, fritids- och 
föreningsaktiviteter. Uppmuntra till 
fysisk aktivitet och kreativitet i den 
fysiska miljön. 
 
Jämlik uppväxt 
Fokusera på insatser som ger barn och 
unga en jämlik och jämställd uppväxt. 
 
Trygghet och hälsa 
Ge barn och unga trygghet och en god 
fysisk, psykisk och social hälsa. 
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Natur och ren miljö  
 
Vi har bara en planet. Det är vårt ansvar att inte förbruka den. Våra resurser i form av rent 
vatten, ren luft och fungerande ekosystem är nödvändiga för vår överlevnad. 

 
I begreppet ren miljö lägger vi ambitionen om en miljö utan föroreningar och ämnen som 
är skadliga för miljön och människor. Det innefattar allt från hur vi hanterar avfall, vilka 
kemikalier vi använder, inventering och sanering av föroreningar. Det handlar också om 
vilka varor vi inhandlar och vilka livsmedel vi väljer.  

 
Natur- och parkområden har stora värden både som ekologiskt system med oersättliga 
ekosystemstjänster, men även som rekreation i form av friluftsliv, sport, motion och 
andra naturupplevelser. Naturen blir också en viktig mötesplats, tillgänglig för många. 
Tillgång till grönområden och naturupplevelser ses som en viktig attraktion för våra 
kommuninvånare såväl som besökare.  

Utgångspunkt 
Med vår industriella historia, som centrum i glasriket, har Nybro kommun många 
områden med olika föroreningsgrad. Ett gediget arbete har genomförts för att inventera 
och prioritera de förorenade områdena, samt påbörja det stora arbetet med sanering. 
Arbetet fortlöper men är resurskrävande.  
 
Mängden ämnen i vår vardag har ökat lavinartat sedan början av 1900-talet. Det är en 
global utveckling med långa processer som får effekter för lång tid framåt. Här är 
kunskapsläget begränsat både nationellt och internationellt, men stöd finns i de många 
projekt som pågår för att begränsa spridning av kemiska substanser. Andelen ekologiskt 
odlad mat har de senaste åren ökat stadigt inom kommunens verksamheter.  
 
I Nybro kommun har vi under flera decennier arbetat för att förvalta och utveckla 
naturvärden. Vi har flera naturreservat och projekt pågår kontinuerligt för att ytterligare 
flytta fram positionerna och även tillgängliggöra naturen där så är lämpligt. Det finns 
inom kommunens gränser många unika hemvistelser, biotoper, för hotade arter. 
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Strategier för natur och ren miljö 
 

Giftfri miljö 
Strategiskt minska risken för skadliga 
kemikalier i mat, produkter och 
miljöer, exempelvis genom att åtgärda 
förorenade områden. 

 
Ett rikt växt- och djurliv 
Bevara och utveckla vårt rika växt- 
och djurliv och värna 
ekosystemtjänster.  

 
Hushålla med naturresurser 
Använda energi, mark, vatten och 
andra naturresurser på ett effektivt och 
miljövänligt sätt. 

 

Hållbara inköp 
Använda livscykelperspektiv vid 
upphandlingar för att undvika 
kortsiktiga lösningar. De varor vi 
köper in ska ha producerats på ett bra 
sätt för både människa och miljö.  

 
Cirkulär ekonomi och kretslopp 
Förbättra möjligheten till att avfall 
hanteras enligt EU:s avfallshierarki 
som innebär att först och främst 
förebygga uppkomsten av avfall, 
därefter återanvända, 
materialåtervinna, energiåtervinna och 
i sista fall deponera avfallet. (se bild 
nedan).  

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2 Avfallshierarkin, Källa: Energifallet/Svenska Naturskyddsföreningen 
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Delaktighet och jämlikhet 
 
Människors möjligheter att påverka sin omvärld har betydelse för deras upplevelse av 
hälsa. Därför är delaktighet och inflytande i samhället en av de mest grundläggande 
förutsättningarna för mänskligt välbefinnande. Jämlikhet innebär att alla människor har 
samma värde och ska behandlas likvärdigt, oavsett till exempel kön, ålder, etnisk 
tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.  
 
Delaktighet handlar om möjligheten för alla att vara delaktig inom samhällets alla 
områden. Delaktighet samspelar med inflytande. Människor som känner sig delaktiga 
upplever sig ha mer möjlighet att utöva inflytande. Inkludering och tillitsfulla relationer 
ökar känslan av delaktighet som i sin tur främjar inflytande. Diskriminering och 
utanförskap är en orsak till att människors delaktighet och inflytande minskar. 
Arbetslöshet, sjukskrivning och ofullständiga studier är ett hot mot känslan av inflytande 
och delaktighet. 
 
Många komponenter behöver samspela för att uppnå jämställdhet mellan könen. Det 
handlar bland annat om makt, inflytande, ekonomi, självständighet, hälsa, utveckling, 
arbete och fysisk integritet. Det krävs därför ett brett samarbete för att uppnå ett jämställt 
samhälle som är bra för alla; män och kvinnor, pojkar och flickor.  
 
Barn och unga ska känna delaktighet i samhället och känna till hur och i vilka 
sammanhang de kan påverka beslut som rör dem själva och samhället. Synpunkter ska 
alltid hämtas in från barn och unga inför beslut som rör dem och barnkonventionen ska 
genomsyra allt beslutsfattande.  
 
Människor med olika bakgrund, erfarenheter och färdigheter berikar varandra. Ett 
framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida 
arbetskraftsbehov, tillväxt och välfärd.  
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För att säkra en hållbar tillväxt och välfärd är det viktigt med ett effektivt tillvaratagande 
av människors förmåga, deras delaktighet och vilja till inflytande. Arbete är en viktig 
nyckel till etablering och möjliggör egen försörjning och gemenskap i samhället.  

Utgångspunkt 
I Nybro kommun är valdeltagandet högt, vilket ofta har en stark koppling till social 
hållbarhet eftersom det är ett tydligt mått på människors upplevda möjligheter till 
inflytande och känsla av samhörighet.  
Kommunen har en lägre andel förvärvsarbetande än riksgenomsnittet. För individen 
medför arbetslöshet ökad risk för ohälsa och utanförskap och med det förlorade resurser i 
form av bristande engagemang i lokalsamhället.  
Utbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att motverka och bryta utanförskap och en 
gymnasieexamen är ofta en förutsättning för anställning. Nybro kommun har relativt hög 
andel som fullföljer gymnasiet. Ändå är utbildningsnivån i kommunen låg då färre väljer 
att läsa vidare efter gymnasiet.  
 

Strategier för delaktighet och jämlikhet  
 
Inkluderande och tillgänglig 
miljö  
Sträva efter att skapa en inkluderande 
och tillgänglig miljö och kultur fri från 
diskriminering. Tillgängligheten för 
olika slags funktionsnedsättning ska 
göra det enkelt för alla att delta i 
samhället. 
 
Mångfald och integration 
Verka för att skapa ett integrerat 
samhälle, såväl fysiskt som socialt. 
 
Barn och ungas perspektiv 
Stärka barn och ungas möjligheter att 
göra sina röster hörda och bli lyssnade 
till i vardagen 
 
Delaktighet och gemenskap i 
hela kommunen  
Skapa och bibehålla förutsättningar i 
hela kommunen för gemenskap, 
delaktighet och tillgänglighet. Såväl 
landsbygden som tätorter ska ha 
trygghet och tillgång till service och 
infrastruktur.  
 

Livslångt lärande 
Möjliggöra ett livslångt lärande där 
individens kompetens tillvaratas. Detta 
ger människor möjligheter att påverka 
sin livssituation och öka sin delaktighet 
i samhället.   
 
Mötesplatser 
Öka förutsättningarna och 
möjligheterna för alla invånare att ta ett 
aktivt samhälls- och demokratiansvar 
genom att planera för trygga och 
tillgängliga fysiska och digitala 
miljöer, såväl i stadsmiljö som på 
landsbygden. 
 
Nybro kommun – en jämlik 
organisation 
Arbeta för en kultur och organisation 
som präglas av jämlikhet med samma 
rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etniska tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder. 



 
   

 

Globala och nationella mål i förhållande till Nybro 
kommuns hållbarhetsområden 

 
 

Agenda 2030 
Globala målen 
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1. Ingen fattigdom      

2. Ingen hunger      

3. God hälsa och välbefinnande      

4. God utbildning för alla      

5. Jämställdhet      

6. Rent vatten och sanitet för alla      

7. Hållbar energi för alla      

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
    tillväxt 

     

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur      

10. Minskad ojämlikhet      

11. Hållbara städer och samhällen      

12. Hållbar konsumtion och produktion      

13. Bekämpa klimatförändringarna      

14. Hav och marina resurser      

15. Ekosystem och biologisk mångfald      

16. Fredliga och inkluderande samhällen      

17. Genomförande och globalt partnerskap      

 
I tabellen ovan visas hur de Agenda 2030 passar in i de fem hållbarhetsområdena för 
Nybro kommun. Bilden är förenklad, i verkligheten finns betydligt fler kopplingar. I 
förlängningen kan alla mål sägas ha koppling till målet ”God hälsa och välbefinnande”, 
liksom många delar har påverkan på jämlikhet. För att förenkla bilden har vi i den här 
uppställningen valt att sortera målen under de hållbarhetsområdena med mest tydlig 
koppling. 
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I tabellerna som följer nedan redogörs för hur de nationella miljömålen respektive 
folkhälsomålen förhåller sig till Nybro kommuns hållbarhetsområden. Liksom när det 
gäller Agenda 2030 är det omöjligt att dra absoluta gränser, men uppställningen nedan 
belyser ändå att det inte finns renodlade miljö eller folkhälsoområden.  
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1. Begränsad klimatpåverkan      

2. Frisk luft      

3. Bara naturlig försurning      

4. Giftfri miljö      

5. Skyddande ozonskikt      

6. Säker strålmiljö      

7. Ingen övergödning      

8. Levande sjöar och vattendrag      

9. Grundvatten av god kvalitet      

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård      

11. Myllrande våtmarker      

12. Levande skogar      

13. Ett rikt odlingslandskap      

14. Storslagen fjällmiljö      

15. God bebyggd miljö      

16. Ett rikt växt- och djurliv      
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Folkhälsomål 
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1. Det tidiga livets villkor      

2. Kunskaper, kompetenser och utbildning      

3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö    
 

  

4. Inkomster och försörjningsmöjligheter    
 

  

5. Boende och närmiljö      

6. Levnadsvanor      

7. Kontroll, inflytande och delaktighet      

8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och 
sjukvård 

     

 

Källor: 
”Regional Utvecklingsstrategi”, (RUSEN), 2018, Regionförbundet Kalmar län 
”Sveriges nya geografi 2017”, 2017, Arena för tillväxt 
”Rapport hållbar utveckling”, 2017, Kolada 
”I riktning mot en hållbar välfärd”, 2017, Agenda 2030-delegationens nulägesbeskrivning och förslag till 
handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. 
”Delredovisning 1 mars 2018”, 2018 Agenda 2030-delegationen.  
”Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen”, 2018, UNDP 
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